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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. s ohledem na sdělení Komise týkající se strategie Evropské unie pro alpský region 

(COM(2015)0366) a doprovodný akční plán, 

B. vzhledem k tomu, že alpský region je jedním z nejdynamičtějších, nejinovativnějších, 

nejproduktivnějších a nejvíce konkurenceschopných regionů v Evropě, pro něž jsou 

charakteristické průmyslové zóny i řada středisek excelence, má jedinečné zeměpisné, 

přírodní a hospodářské znaky, včetně místních produktů i prvků historického, 

krajinného a kulturního významu; 

C. vzhledem k tomu, že hlavní myšlenkou makroregionální strategie je potřeba lepší 

spolupráce a koordinace při řešení společných výzev v některých přeshraničních 

oblastech, a to účinněji a účelněji, než by to bylo možné prostřednictvím individuálních 

opatření, i řešení problémů v rámci relativně malé skupiny zemí a regionů, s cílem 

usnadnit v praxi dosažení pevnější soudržnosti mezi občany Evropské unie; 

D. vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými oblastmi alpského regionu (jako jsou horské 

oblasti, předhůří Alp, venkovské oblasti a městské oblasti) existují významné rozdíly; 

E. vzhledem k tomu, že je třeba konkrétních odpovědí nutných k řešení různých výzev, 

jimž čelí alpský region, jako například: globalizace; nepříznivý demografický vývoj, 

včetně nízké porodnosti a stárnutí obyvatelstva; nízká hustota obyvatelstva; odliv 

mozků; nové migrační trendy; hospodářská krize, hospodářské a demografické rozdíly; 

změna klimatu; rizika rozsáhlých přírodních katastrof, úkoly v oblasti energetiky; 

sezónní výkyvy zaměstnanosti a příjmů, a potřebu převzít více pracovních míst; 

omezení odpadu; a potřeba zajistit udržitelné využívání zdrojů; 

F. vzhledem k tomu, že demografické změny, pro něž je charakteristická zejména 

stárnoucí populace, nízká porodnost a vylidňování, jakož i nízká hustota obyvatel 

v horských oblastech, jsou hlavními výzvami pro alpský region a mají dopad na vývoj 

trhu práce, investice a poskytování veřejných služeb; 

G. vzhledem k tomu, že v alpském regionu má velký společenský význam dlouhodobě 

budovaná mezigenerační soudržnost, širší rodinné vazby a rodinné podniky; 

H. vzhledem k tomu, že nízká hustota obyvatel souvisí mimo jiné s nedostatkem 

základních občanských služeb; vzhledem k tomu, že horské oblasti jsou znevýhodněné, 

pokud jde o poskytování sociálních služeb a lékařské péče; 

I. vzhledem k tomu, že budoucí rozvoj alpského regionu souvisí s venkovskými oblastmi, 

rozvojem venkova, budoucností vesnic a zemědělstvím; 

J. vzhledem k tomu, že volný pohyb osob je základním právem a předpokladem pro 

splnění cílů hospodářské, sociální, územní a environmentální soudržnosti, která 

umožňuje dosáhnout trvalé konkurenceschopnosti a poskytovat rovný přístup 
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k pracovním místům; 

K. vzhledem k tomu, že podhorské oblasti patří k těm nejchudším v horském regionu 

a hrozí v nich velké nebezpečí nezaměstnanosti a vylidnění kvůli tomu, že tradiční 

průmyslová výroba je přemísťována a soustřeďována v městských oblastech; 

L. vzhledem k tomu, že strategie pro alpský region by se měla inspirovat úspěšnými 

makroregionálními strategiemi, které již byly vytvořeny pro Pobaltí, Podunají a oblast 

Jaderského a Jónského moře; 

M. vzhledem k tomu, že horské oblasti, a zejména ty nejvzdálenější, často trpí nižším 

dosaženým vzděláním, nedostatkem kvalifikované pracovní síly, omezenější hustotou 

veřejných služeb a špatnou dostupností širokopásmového pokrytí; vzhledem k tomu, že 

dostupnější oblasti mohou obecně počítat s životaschopnějším hospodářstvím a přilákat 

více investic; 

N. vzhledem k tomu, že strategie pro alpský region by měla upřednostňovat oblasti, 

do nichž by přinášela skutečnou přidanou hodnotu a větší regionální konvergence; 

O. vzhledem k tomu, že finanční zdroje by se měly zaměřit na specifické potřeby horských 

oblastí; 

1. vítá sdělení Komise týkající se alpského regionu a doprovodný akční plán, zdůrazňuje 

však, že je třeba dále posilovat sociální rozměr s cílem zajistit, že bude uplatňován 

takový model růstu, který zajistí udržitelný růst, sociální začlenění a sociální ochranu 

pro všechny, a to zejména v hraničních oblastech; zdůrazňuje, že je důležité podporovat 

zřizování sociálních infrastruktur a vybízet k sociálním investicím; 

2. zdůrazňuje význam zvýšení hospodářského potenciálu strategických odvětví, jako je 

zemědělství, lesnictví, udržitelný cestovní ruch určený pro všechny generace, udržitelná 

energetika, biohospodářství a organické produkty, zdravotnictví a pokročilé 

technologie, a výrazné podpory malých a středních podniků i rodinných podniků 

v rámci této kategorie a podpora sociálního podnikání ve spolupráci s výzkumnými 

středisky za účelem vytváření meziregionálních sítí a propojení; zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat místní produkci a podporovat nové investice, například usnadněním 

přístupu k úvěrům pro začínající podnikatele a pro vytváření udržitelných pracovních 

míst v souladu s agendou důstojné práce MOP, která budou respektovat kolektivní 

vyjednávání a kolektivní smlouvy, pokud existují; 

3. zdůrazňuje význam přeshraničních a jiných forem regionální identity; 

4. zdůrazňuje, že je třeba zpřístupnit kvalitní veřejné služby, jež budou finančně dostupné 

pro všechny, a to zejména v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb 

a mobility; zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet infrastruktury a technologie s cílem zajistit 

dostupnost udržitelných, individualizovaných služeb pro osoby žijící v alpském 

regionu; vyzývá dotčené členské státy, aby lépe zohledňovaly potřeby osob, které žijí 

v nejodlehlejších oblastech; 

5. zdůrazňuje, že je třeba zavést účinné nástroje, včetně přiměřených inspekcí a kontrol, 

které zajistí důstojné pracovní a životní podmínky sezónních pracovníků v alpském 
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regionu a zaručí, že nebude docházet ke zneužívání sezónního zaměstnávání; 

zdůrazňuje, že je třeba dodržovat práva zaměstnanců, pracovněprávní normy a vysoce 

kvalitní pracovní podmínky obecně; 

6. zdůrazňuje, že je třeba posílit adaptabilitu pracovní síly prostřednictvím rekvalifikací, 

celoživotního vzdělávání a vícejazyčnosti a podpořit plány na posílení dobrých 

pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, rovnosti žen a mužů a přístupnosti pro 

osoby se zdravotním postižením; 

7. trvá na tom, že je nutné vytvářet příznivé prostředí pro inovace a výzkum se strategiemi 

pro inteligentní specializaci a posilovat vztahy mezi doplňujícími se přednostmi 

alpského regionu a jeho zájmy, a zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvářet skupiny na 

regionální úrovni k zajištění udržitelného propojení výzkumu, vědy a hospodářství; 

zdůrazňuje, že vyšší úroveň sociálního zabezpečení, kvalifikovaná a vzdělaná pracovní 

síla, inovační podniky a jedinečné zeměpisné rysy představují pro alpskou oblast 

konkurenční výhody; 

8. připomíná, že je třeba podporovat víceoborovou odbornou přípravu a vzdělávání 

odpovídající udržitelnému pracovnímu trhu a jeho strategickým odvětvím zaměřeným 

na budoucnost zejména prostřednictvím středisek poskytujících specifické vzdělání 

a vícejazyčného regionálního úřadu práce dostupného on-line; je přesvědčen, že kvalitní 

učňovská příprava by měla být cílená a měla by podle potřeby pracovního trhu;  

9. zdůrazňuje, že udržitelný cestovní ruch, místní produkce a účinné systémy veřejné 

dopravy mohou pomoci řešit vylidňování a zabezpečování pracovních míst v regionu; 

10. zdůrazňuje, že vzdělávací střediska si navzájem konkurují, a měla by proto dostávat 

zvláštní pomoc pouze tehdy, pokud je možné prokázat, že je absolutně nezbytná 

z kvalitativních a hospodářských důvodů; 

11. vyzývá k posílení udržitelné a účinné konektivity dopravy v tomto regionu a se zbytkem 

Evropy a k podpoře jejich intermodality zajišťující rozvoj regionu a dobré životní 

podmínky jeho obyvatel; zdůrazňuje, že je důležité podporovat koordinované 

nadnárodní politiky a nové přístupy ve sdílené odpovědnosti i spravedlivou spolupráci 

mezi oblastmi, jako jsou vertikální vazby mezi velkými městy a venkovskými, 

horskými a turistickými oblastmi; 

12. poukazuje na význam zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetovému připojení 

a k digitálním službám a službám online pro osoby, které žijí v oblastech vzdálených od 

velkých městských středisek s cílem poskytnout jim přístup k nabídkám pracovních 

míst zveřejňovaných na internetu, včetně těch, které jsou publikovány na internetovém 

portálu EURES, i k řadě dalších online služeb, které zjednodušují každodenní život, 

podporují vytváření pracovních míst, zvyšují produktivitu práce a příjmy, pomáhají 

překonávat digitální propast a podporují sociální a hospodářské začlenění všech; 

zdůrazňuje, že je třeba lépe propojit školy, univerzity a výzkumná střediska, 

a podporovat programy elektronického učení, inovace a rozvoj klastrů na základě 

regionálních odborných zkušeností a regionálních společností, jakož komplexní rozvoj 

„digitálních obcí a regionů", které poskytují udržitelné, příjemného životního prostředí 

příznivé pro rodinný život; 
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13. zdůrazňuje sociální rozměr společné alpské strategie a vyzývá k inovativní spolupráci 

např. k podpoře demografického rozvoje prostřednictvím společných opatření za 

účelem poskytnutí bezpečných a komplexních porodnických zařízení ve venkovských 

alpských oblastech; 

14. připomíná, že zásada univerzálního přístupu k veřejným službám musí být zajištěna na 

celém území EU, a v tomto ohledu zároveň zdůrazňuje, že členské státy a regiony 

musejí podporovat alternativní a inovativní řešení pro horské oblasti včetně případně 

individualizovaných řešení přizpůsobených místním a regionálním potřebám; 

15. zdůrazňuje, že je třeba propagovat výrobní modely založené na přístupu oběhového 

hospodářství, podporovat energetickou účinnost a tvorbu „zelených infrastruktur“ pro 

zachování biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů a poskytnutí nových příležitostí 

pro cestovní ruch a tvorbu kvalitních pracovních míst; 

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijímala opatření na začleňování rovnosti žen a mužů do 

každé politické oblasti na vertikální i horizontální úrovni a uvolnila finanční prostředky 

na činnosti zaměřené na začleňování rovnosti žen a mužů, a to zejména pro ženy žijící 

v horských oblastech s cílem vyvážit případnou nerovnováhu; 

17. zdůrazňuje sociální, kulturní a hospodářský rozměr různých alpských tradic a zvyků, 

které je třeba podporovat a udržovat v jejich rozmanitosti také na přeshraničním 

základě; 

18. vyzývá k přímému zapojení regionů, obcí a jednotlivců do všech iniciativ v rámci 

alpské strategie EU, jelikož je to pro jejich úspěch nezbytné; 
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