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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že podle demografických prognóz týkajících se míry závislosti ve stáří narůstá 
polarizace mezi regiony a do roku 2020 zde bude 40 regionů, kde míra závislosti ve stáří 
přesáhne průměr EU nejméně o 25 %, což s sebou přináší, kromě problémů pro penzijní 
systém a systém zdravotnictví, náročný úkol související s péčí o seniory, se zajištěním 
dostatečné pracovní síly a jejím vzděláváním, a mnoho dalších sociálních otázek;

2. poukazuje na to, že stárnutí evropské společnosti v sobě skrývá velké rozdíly mezi 
regiony; poukazuje na to, že jelikož vnitrostátní údaje o demografických změnách skrývají 
rozdílné místní skutečnosti, je někdy obtížné určit potřeby, pokud jde o infrastruktury 
a převod prostředků od centrální vlády; vyzývá Komisi, aby podpořila zlepšení kvality 
a věrohodnosti statistických údajů o demografických trendech;

3. konstatuje, že prodloužení střední délky života, nižší plodnost a migrace vedly 
k demografickým změnám, které se značně liší napříč Evropou i mezi členskými státy, 
regiony i městy, někdy dokonce i v rámci měst;

4. domnívá se, že prodlužování střední délky života je pozitivním jevem a mělo by tak být 
vnímáno; žádá proto EU, aby zajistila, že členské státy důchodcům, zejména těm, kteří 
jsou ohroženi chudobou a kteří si nemohou dovolit zajistit si bydlení či péči, zaručí, že 
nebudou žít v chudobě; 

5. domnívá se, že v důsledku nedávné hospodářské a finanční krize se situace ohledně 
demografických trendů v Evropě zhoršila, a je tedy obtížnější najít k tomuto problému 
řešení;

6. uznává však, že migrace poskytuje především regionům, v nichž dochází k čistému 
úbytku populace, příležitost zastavit negativní dopad demografických změn, a žádá proto 
členské státy, aby začlenění migrantů přijaly jako politické opatření strategického 
významu;

7. konstatuje, že řešení demografických změn bude důležité, aby bylo možné dosáhnout cílů 
strategie EU 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění; v této 
souvislosti by stárnutí mělo být považováno za příležitost a nikoli za břemeno 
a strukturální fondy by měly členským státům, regionům i městům nabídnout možnosti;

8. zdůrazňuje, že demografické změny, především stárnutí populace, má viditelný dopad 
na zajištění sociální infrastruktury, jako jsou důchodové systémy, ošetřovatelská péče 
a zdravotnictví, a že orgány regionální samosprávy se musejí přizpůsobit měnícím se 
požadavkům různých skupin populace;

9. domnívá se, že pro přidělování prostředků podle budoucí politiky soudržnosti EU by jako 
kritéria měly být stanoveny ukazatele, které doplňují HDP, zejména s ohledem 
na demografické změny a míru závislosti seniorů; zdůrazňuje nicméně, že v tomto ohledu 
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jsou důležité i jiné sociální ukazatele, a poukazuje na to, že mnohé významné ukazatele 
jsou uvedeny ve stanovisku Výboru pro zaměstnanost a sociální věci ke zprávě „Překročit 
HDP – měření pokroku v měnícím se světě“ (2010/2088(INI) jako účinnější způsob řešení 
problémů, kterým Evropa čelí;

10. konstatuje, že demografické změny mají závažné dopady na každý region a vyžadují 
různé strategie na jejich přizpůsobení, podle toho, zda se jedná o region s nárůstem počtu 
přistěhovalců nebo o region, kde dochází k poklesu počtu obyvatel; konstatuje, že kvalita 
života je jinak definována v regionech s ubývající populací, což jsou většinou venkovské 
oblasti, než v regionech, kde se počet obyvatel zvyšuje, a že je tedy třeba přijmout různé 
strategie podpory;

11. zdůrazňuje, že Evropský sociální fond (ESF) by měl být považován za zásadní zdroj 
na podporu příležitostí pro odbornou přípravu na zvýšení zaměstnanosti, rekvalifikaci 
a sociální začlenění žen, mladých lidí a starších občanů; požaduje, aby byl v této oblasti 
potenciál fondu ESF plně využit;

12. poukazuje na to, že všechny regiony, včetně regionů s čistým úbytkem populace, mají 
v různých oblastech konkrétní potenciál; požaduje, aby členské státy v rámci vlastních 
souborů opatření upřednostňovaly strategie, jež takovým regionům umožní plně využít 
jejich potenciálu rozvoje, neboť podle zkušeností to může podpořit místní a regionální 
hospodářské a sociální subjekty, a regiony s čistým úbytkem populace se tak mohou stát 
opět atraktivnějšími a může v nich dojít ke změně migračních trendů; konstatuje, že 
v tomto ohledu má velký význam ESF, a vyzývá k přijetí integrovaných programů 
na regionální úrovni tak, aby Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a ESF lépe 
spolupracovaly navzájem a se společnou zemědělskou politikou a politikou v oblasti 
životního prostředí, a umožnily tak účinné naplnění potřeb venkovských oblastí, 
a domnívá se, že veškerá opatření politiky soudržnosti by měla být zaměřena na výsledky 
v oblasti udržitelného rozvoje, odstraňování chudoby, konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti a na ostatní evropské strategické cíle pro rok 2020; vyzývá k tomu, aby 
politika soudržnosti byla podmíněna výsledky a aby byly stanoveny měřitelné cíle 
a ukazatele výsledků, jež umožní průběžné hodnocení; požaduje hodnocení a sledování 
výsledků dosažených pomocí prostředků z ESF;

13. žádá v rámci ESF o zlepšení pracovních podmínek a pracovních příležitostí pro starší 
občany a opatření, která by občany motivovala pracovat déle než v současné době, žádá, 
aby byla pro zaměstnance organizována doplňková školení s cílem reagovat na měnící se 
potřeby pracovního života, a naléhavě žádá o poskytnutí podpory starším podnikatelům;

14. domnívá se, že prostředky z fondu ESF by měly být vynaloženy na podporu rozvoje 
pečovatelských služeb včetně dlouhodobých ošetřovatelských služeb pro seniory, což 
může být novým odvětvím růstu na trhu se službami a zároveň prostředkem k dosažení 
vyšší zaměstnanosti, především mezi ošetřovatelkami;

15. navrhuje, že by se mělo více využít příležitostí, které nabízí ESF, aby bylo možné 
poskytnout místní sociální kapitál místním službám, které jsou blízko lidem, aby se tak 
zohlednily potřeby starších lidí a bylo jim umožněno vést co nejdéle nezávislý život; 
poukazuje dále na to, že regiony s čistým úbytkem obyvatelstva musí přijmout opatření, 
aby v co nejvyšší míře udržely přirozenou skladbu obyvatelstva, k čemuž patří zejména 
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zajištění péče o děti, atraktivní vzdělávací infrastruktura a všeobecný přístup k jiným 
službám obecného zájmu;

16. žádá o vytvoření příznivých podmínek pro společnosti, především pro malé a střední 
podniky, prostřednictvím přijetí a upravení inovativních produktů a postupů;

17. domnívá se, že by měly být podpořeny interaktivní vztahy mezi výzkumnými ústavy 
a zástupci obchodního odvětví;

18. je toho názoru, že ze sociálního a hospodářského hlediska by v Evropě neměly existovat 
okrajové regiony a že by za tím cílem měly být zavedeny různé politiky a opatření, 
například politika, která podporuje mladé lidi, aby v okrajových oblastech zůstávali či aby 
se do nich stěhovali, a poskytuje místním obyvatelům zdroje k živobytí; konstatuje, že 
koncepce inovativní a decentralizované sociální infrastruktury i vysoký podíl aktivního 
obyvatelstva zlepšují v regionech s čistým úbytkem populace kvalitu života a působí jako 
faktory posilující hospodářskou stabilitu, a to i mezi mladými lidmi; domnívá se, že 
regionální hospodářství a struktury by měly být předem inovovány, aby byly připraveny 
řešit dopad stárnutí populace, a že regiony, kde populace stárne nejrychleji, by mohly 
sloužit jako zkušební základny pro experimenty a financování inovativních řešení 
regionálních problémů způsobených rychlou demografickou změnou, s přihlédnutím 
k tomu, že nové sociální inovace a inovace v oblasti služeb jsou nezbytné v mnoha 
oblastech, jako jsou např.:

– vytvoření souladu mezi rodinným životem a prací, včetně finanční podpory a podpory 
dostatečné infrastruktury a také uznání pečovatelské práce,

– podpora zaměstnávání starších osob formou větší flexibility pracovně právních vztahů,

– ukončení marginalizace regionů a rozvíjejících se regionů, které zaostávají,

– zajištění dostatečného a velmi kvalitního poskytování základních služeb obecného 
zájmu pro všechny, včetně pečovatelských služeb pro seniory, neboť přístup 
k sociálním službám pro všechny je základním právem a je nutné zachovat zásadu 
solidarity, i když se potýkáme s demografickou nerovnováhou,

– navýšení produktivity ve zdravotní péči a v péči o seniory s využitím IKT,

– udržování stárnoucí populace v dobrém zdravotním stavu, schopné aktivního 
samostatného života doma a využití potenciálu starších zaměstnanců, podnikatelů 
a dobrovolníků podporou jejich zaměstnatelnosti, vyškolení a vzdělávání, zajištění 
účasti v hospodářství a rozvoje dovedností (například prostřednictvím školení) 
pro stárnoucí populaci provedením komplexní reformy řízení profesního života 
pro zaměstnance na vedoucích pozicích starších 50 let, kteří jsou v současné době 
znevýhodňováni tím, že jsou diskriminováni při přijímacích řízeních, nemají 
dostatečný přístup ke školením zaměřeným například na nové dovednosti 
a technologie a že jejich získané zkušenosti nejsou uznávány,

– členské státy by měly přijmout praktická opatření, a zajistit tak zdravé stárnutí tím, že:
zajistí všem občanům rovný přístup k základní zdravotní péči a zlepší kvalitu 
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a bezpečnost léčby,

– řešení postupného zhoršování zdraví seniorů a poskytování vhodného vzdělání, 
dovedností a školení s cílem zajistit, aby starší lidé nebyli vyloučeni ze společnosti 
a aby se zranitelné skupiny, například migranti, zdravotně postižení občané a senioři, 
mohli účastnit kurzů odborné přípravy, které jim umožní zlepšit si své dovednosti 
v oblasti IKT, 

– podpora přílivu migrantů s cílem uspokojit potřeby regionálního pracovního trhu, 
neboť dobře kvalifikovaní přistěhovalci mohou být pro některá odvětví hospodářství 
regionu velmi významní;

19. vítá v této souvislosti návrh Komise na vytvoření partnerství na podporu aktivního 
a zdravého stárnutí, jež by mohlo poskytnout koordinaci pro rozvoj výše uvedených 
inovací; žádá, aby byl rozpočet politiky soudržnosti flexibilnější než v současnosti, aby 
bylo možné realizovat nové nápady a postupy a podporovat riskantnější iniciativy 
a experimentování;

20. konstatuje, že v současném programovacím období je regionální a strukturální politika 
založena na programech, na něž jsou poskytovány prostředky, a domnívá se, že v příštím 
programovacím období by měla být opatření strukturálních fondů spojena v jednom 
programovém dokumentu na patřičné regionální úrovni;

21. upozorňuje na to, že je nutné přidělit veřejné výdaje rodinám s malými dětmi a početným 
rodinám, především na poskytování služeb ohledně hlídání dětí a na ochranu matek 
samoživitelek a rodin s jedním rodičem, kterým obzvlášť hrozí sociální vyloučení, izolace 
a chudoba; zdůrazňuje, že poskytování těchto služeb je v obecném zájmu a přispívá 
k vytvoření pracovních míst a k rozvoji místního a regionálního hospodářství; vyzývá 
Komisi, aby zhodnotila příklady osvědčených postupů uplatňovaných v regionech 
některých členských států;

22. doporučuje tedy, aby se v oblasti péče o děti a v systému předškolní výchovy spojilo 
financování z veřejných a ze soukromých zdrojů;

23. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit služby poskytující péči o děti, seniory či o osoby 
s postižením a další závislé osoby, aby mohla být účast mužů i žen na trhu práce 
maximální a rovnoměrná; poukazuje na to, že tyto služby ovlivní úroveň neformálních 
pečovatelských služeb, které jsou k dispozici;

24. zdůrazňuje význam aktivního zásahu veřejných orgánů, zejména prostřednictvím 
sociálních služeb obecného zájmu jak pro pomoc rodinám a malým dětem, tak 
i pro příjem do péče a její poskytování pro seniory a všechny závislé osoby;

25. zdůrazňuje, že v regionech, kde dochází k úbytku populace, přispívají dobrovolníci 
a sociální sítě značným dílem k naplnění potřeb místních obyvatel, nemohou však nahradit 
zásadní roli, kterou v poskytování služeb obecného zájmu hrají veřejné orgány; domnívá 
se, že tyto občanské snahy musí být uznány a že zapojené strany musí dostat podporu 
a stát se partnery regionální politiky; zdůrazňuje, že to vede k realizaci procesu zlepšování 
znalostí, což by regionu umožnilo lépe řešit problémy spojené s demografickými 
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změnami;

26. žádá členské státy, aby provedly reformy daňových systémů a zajistily tak, aby osoby, 
které na čas přerušily pracovní život kvůli povinnostem spojeným s péčí o dítě či 
o seniora, nebudou znevýhodňovány v souvislosti se starobním důchodem či se sociálním 
zabezpečením;

27. vyzývá k zavedení budoucích pravidel ESF, které bude možno řídit jednodušším 
způsobem, a bude tedy možné, aby tyto prostředky mohly více využívat malé organizace 
a rozvíjet a řídit sociální inovativní projekty; žádá Komisi, aby v budoucnosti v rámci ESF 
navýšila prostředky pro nadnárodní pilotní projekty prováděné na úrovni EU a zaměřené 
na sociální záležitosti a na záležitosti v oblasti zaměstnanosti s cílem usnadnit inovativní 
regionální, přeshraniční a makroregionální spolupráci a vyřešit tak společné problémy 
vyplývající z demografických změn;

28. doporučuje, aby členské státy a Komise vytvořily srozumitelné internetové stránky, aby se 
veřejnost mohla informovat o tom, kam směřují prostředky EU na politiku soudržnosti 
a čeho je jejich prostřednictvím dosaženo;

29. žádá o přijetí opatření na zvýšení povědomí o tom, že ohrožené skupiny obyvatel mají 
potenciál přispět k posílení regionů, což může zajistit sociální soudržnost;

30. vyzývá k užší spolupráci Komise s národními statistickými úřady, jež poskytují informace 
o různých záležitostech, včetně údajů o počtu obyvatel a migrantů, aby bylo možné údaje 
sledovat a zpracovat demografické trendy, a přispět tak k účinnějšímu přidělování 
prostředků v rámci Evropy, podle specifických přínosů a potřeb;
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