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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že demografické odhady týkajúce sa miery závislosti v starobe naznačujú 
rastúcu polarizáciu medzi regiónmi, keďže do roku 2020 bude existovať 40 regiónov, v 
ktorých je táto miera prinajmenšom o 25 % vyššia ako priemer EÚ, čo stavia pred vážne 
problémy nielen dôchodkové a zdravotné systémy, ale aj starostlivosť o starších ľudí, 
primeranosť a odbornú prípravu pracovnej sily a mnoho ďalších sociálnych aspektov;

2. poukazuje na to, že starnutie európskej spoločnosti skrýva veľké regionálne rozdiely; 
konštatuje, že vnútroštátne údaje týkajúce sa demografických zmien maskujú rozdiely 
v miestnej realite a že je niekedy ťažké identifikovať potreby v oblasti infraštruktúry 
a potrebné finančné prostriedky od ústrednej vlády; vyzýva Komisiu, aby pomohla zvýšiť 
kvalitu a dôveryhodnosť údajov a štatistík týkajúcich sa demografických trendov;

3. konštatuje, že dlhšia priemerná dĺžka života, znížená úroveň pôrodnosti a migrácia 
spôsobili demografické zmeny s významnými územnými rozdielmi v Európe a 
obrovskými rozdielmi medzi členskými štátmi, regiónmi a mestami, niekedy dokonca aj v 
rámci miest;

4. domnieva sa že predĺženie dĺžky života by sa malo aj naďalej považovať za pozitívny jav; 
preto žiada EÚ, aby zabezpečila, že členské štáty zaručia, aby dôchodcovia, zvlášť tí, 
ktorým hrozí chudoba, ktorí si nemôžu dovoliť bývanie alebo sa nemôžu o seba postarať, 
nedosiahli prah chudoby;

5. domnieva sa, že nedávna hospodárska a finančná kríza zhoršila situáciu v oblasti 
demografických trendov v Európe, čím skomplikovala hľadanie riešenia tohto problému;

6. Uznáva však, že migrácia ponúka, najmä regiónom, ktoré čelia čistému úbytku populácie, 
možnosť napraviť negatívne vplyvy demografických zmien, a preto vyzýva členské štáty, 
aby uznali integráciu migrantov za strategicky významné politické opatrenie;

7. konštatuje, že riešenie demografických zmien bude dôležité, ak sa majú splniť ciele 
stratégie EÚ 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; v tomto kontexte by sa 
starnutie malo vnímať ako príležitosť, a nie záťaž, pričom poskytnuté štrukturálne fondy 
ponúknu členským štátom, regiónom a mestám príležitosti;

8. zdôrazňuje skutočnosť, že demografické zmeny, najmä starnutie obyvateľstva, majú jasný 
vplyv na poskytovanie sociálnej infraštruktúry, akou sú dôchodkové systémy, 
opatrovateľská a zdravotná starostlivosť, pričom regionálne orgány musia reagovať na 
premenlivý dopyt rôznych skupín obyvateľstva;

9. domnieva sa, že by mali existovať ukazovatele, ktoré by dopĺňali HDP ako kritérium 
prideľovania finančných prostriedkov v rámci budúcej politiky súdržnosti EÚ, 
predovšetkým z hľadiska demografických zmien miera závislosti v starobe; zdôrazňuje 
však aj význam iných sociálnych ukazovateľov v tejto súvislosti a konštatuje, že mnohé 
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dôležité ukazovatele sú uvedené v stanovisku Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 
k správe s názvom Viac ako HDP – meradlo pokroku v meniacom sa svete 
(2010/2088(INI) ako spôsob, ako účinnejšie reagovať na problémy Európy;

10. konštatuje, že demografické zmeny v jednotlivých regiónoch majú vážne dôsledky, ktoré 
si vyžadujú rôzne stratégie prispôsobenia sa podľa toho, či ide o prisťahovalecký región 
alebo o región so znižujúcou sa populáciou; poznamenáva, že kvalita života je inak 
definovaná v regiónoch so znižujúcou sa populáciou, čo sú zväčša vidiecke regióny, ako v 
regiónoch s rastúcou populáciou, a preto sa nazdáva, že sú potrebné rôzne stratégie 
podpory;

11. zdôrazňuje, že Európsky sociálny fond (ESF) by sa mal považovať za základný zdroj 
podpory možností odbornej prípravy s cieľom zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť 
rekvalifikáciu a sociálne začlenenie žien, mladých ľudí a starších občanov; žiada, aby sa 
v tejto oblasti potenciál fondu ESF využíval v plnej miere;

12. konštatuje, že každý región vrátane regiónov s čistým úbytkom populácie disponuje 
špecifickým potenciálom v rôznorodých oblastiach; vyzýva členské štáty, aby vo svojich 
politických rámcoch uprednostňovali stratégie, ktoré týmto regiónom umožňujú naplno 
využívať vlastný potenciál rozvoja, keďže skúsenosti ukazujú, že to môže stimulovať 
miestne a regionálne hospodárske subjekty, a tým zvyšovať atraktívnosť regiónov 
s čistým úbytkom populácie v dôsledku migrácie a zmeniť migračné trendy; berie na 
vedomie dôležitosť ESF v tejto oblasti a požaduje integrované programy na regionálnej 
úrovni, aby sa zlepšila spolupráca Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) s 
fondom ESF, ako aj v spojení so spoločnou poľnohospodárskou politikou 
a s environmentálnou politikou, čím sa umožní účinné splnenie potrieb vidieckych oblastí, 
a domnieva sa, že všetky opatrenia politiky súdržnosti by sa mali zameriavať na výsledky 
a orientovať sa na trvalo udržateľný rozvoj, znižovanie chudoby, konkurencieschopnosť, 
zamestnanosť a ďalšie ciele stratégie EÚ 2020; žiada, aby politika súdržnosti bola 
podmienená výsledkami a aby v nej boli stanovené merateľné ciele a ukazovatele 
výsledkov s cieľom umožniť priebežné hodnotenie; vyzýva na hodnotenie a kontrolu 
výsledkov dosiahnutých prostredníctvom pridelenia prostriedkov z ESF;

13. v rámci ESF vyzýva na zlepšenie pracovných podmienok a pracovných príležitostí pre 
starších ľudí a na stimuly k k dlhšiemu trvaniu pracovného života oproti súčasnosti, žiada, 
aby sa organizovala ďalšia odborná príprava zamestnancov s cieľom naplniť premenlivé 
potreby pracovného života a naliehavo žiada podporu pre starších podnikateľov;

14. domnieva sa, že financovanie z ESF by sa malo využívať na podporu rozvoja služieb 
starostlivosti vrátane dlhodobej starostlivosti o starších ako nového potenciálneho sektora 
na trhu so službami a ako príležitosť dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, najmä medzi 
opatrovateľkami;

15. navrhuje, aby sa vo väčšej miere využili príležitosti, ktoré ponúka ESF, s cieľom 
sprístupniť miestny sociálny kapitál miestnym službám nachádzajúcim sa v blízkosti ľudí, 
aby sa zohľadnili osobitné potreby starších ľudí a aby sa im čo najdlhšie umožnilo viesť 
nezávislý život; okrem toho zdôrazňuje, že regióny s čistým úbytkom populácie 
v dôsledku migrácie musia prijať opatrenia, aby sa v čo najvyššej miere zachovalo 
prirodzené zloženie obyvateľstva, najmä tým, že sa zaručí poskytovanie starostlivosti o 
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deti, atraktívna vzdelávacia infraštruktúra a univerzálny prístup k iným službám verejného 
záujmu;

16. vyzýva na vytvorenie priaznivých podmienok pre podniky, najmä MSP, a to 
prostredníctvom zavedenia a prijatia inovatívnych výrobkov a procesov;

17. domnieva sa, že by sa mali podporovať interaktívne prepojenia medzi výskumnými 
inštitúciami a zástupcami podnikateľského sveta;

18. zastáva názor, že zo sociálneho a hospodárskeho hľadiska by v Európe nemali existovať 
okrajové regióny a že na tento účel by sa mali vykonávať rôzne politiky a opatrenia, 
napríklad politika nabádajúca mladých ľudí, aby v okrajových oblastiach zostali alebo sa 
do nich prisťahovali, ktorá miestnym obyvateľom poskytuje možnosti živobytia; 
konštatuje, že koncepcie inovatívnej a decentralizovanej sociálnej infraštruktúry spoločne 
s vysokou mierou aktívneho občianstva zvyšujú v regiónoch s čistým úbytkom populácie 
kvalitu života a predstavujú faktory, ktoré posilňujú hospodársku stabilitu, a to aj medzi 
mladými ľuďmi; domnieva sa, že regionálne hospodárstva a štruktúry by sa mali vopred 
inovovať v rámci prípravy na riešenie vplyvu starnutia obyvateľstva a že regióny, v 
ktorých bude obyvateľstva starnúť najrýchlejšie, by sa mohli využiť ako skúšobné 
základne pre testovanie a financovanie inovačných riešení regionálnych problémov 
spôsobených rýchlymi demografickými zmenami, vzhľadom na to, že nové sociálne 
inovácie a inovácie v oblasti služieb sú potrebné v mnohých oblastiach, ako sú:

– zosúladenie rodinného a pracovného života vrátane finančnej podpory a podpory 
primeranej infraštruktúry, ako aj uznanie opatrovateľskej práce;

– podpora zamestnávania starších osôb prostredníctvom väčšej pružnosti v 
zamestnaneckých vzťahoch,

– zastavenie marginalizácie regiónov a rozvoj regiónov, ktoré zaostávajú,

– zaručenie primeraného, všeobecného poskytovania kvalitných základných služieb vo 
verejnom záujme vrátane služieb v oblasti starostlivosti o starších ľudí, keďže 
všeobecný prístup k sociálnym službám je základným právom a zásada solidarity sa 
musí dodržiavať aj v čase vyrovnávania sa s demografickou nevyváženosťou,

– zvýšenie produktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o starších ľudí 
využívaním informačných a komunikačných technológií,

– udržiavanie zdravej a aktívnej starnúcej populácie, ako aj jej schopnosti žiť doma a 
mobilizovanie potenciálu starších pracovníkov, podnikateľov a dobrovoľníkov 
prostredníctvom podporovania ich zamestnateľnosti, odbornej prípravy a vzdelávania; 
zaručenie hospodárskej účasti a rozvoja zručností (napr. prostredníctvom odbornej 
prípravy) starnúcej populácie prostredníctvom komplexnej reformy riadenia 
pracovného života starších zamestnancov vo veku nad 50 rokov, ktorí sú v súčasnosti 
často znevýhodňovaní diskrimináciou pri výberových konaniach, neprimeraným 
prístupom k odbornej príprave, a to aj v oblasti nových zručností a technológií, a tým, 
že sa neuznávajú ich získané skúsenosti;
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– členské štáty by mali prijať praktické kroky na zabezpečenie zdravého starnutia tým, 
že: zaručia rovnaký prístup k základnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov 
a zlepšia kvalitu liečby a jej bezpečnosť;

– budú reagovať na postupné zhoršovanie zdravotného stavu starších ľudí a zároveň 
poskytnú príslušné vzdelanie, zručnosti a odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť, že 
staršie osoby nebudú vystavené sociálnemu vylúčeniu a že zraniteľné skupiny, ako sú 
migranti, zdravotne postihnuté a staršie osoby, sa môžu zúčastňovať na vzdelávacích 
kurzov v snahe zlepšiť ich prístup k informačným a komunikačným technológiám;

– budú podporovať prisťahovalectvo do regiónu s cieľom splniť potreby regionálneho 
trhu práce, keďže migranti s vysokou kvalifikáciou môžu byť pre niektoré odvetvia 
regionálneho hospodárstva veľmi dôležití;

19. víta v tejto súvislosti návrh Komisie na partnerstvo v oblasti aktívneho a zdravého 
starnutia, ktoré by mohlo zabezpečiť koordináciu potrebnú na rozvoj uvedených inovácií; 
žiada väčšiu flexibilitu rozpočtu v oblasti súdržnosti v porovnaní so súčasnosťou, aby bolo 
možné vyskúšať nové myšlienky a prístupy a podporiť akceptovanie rizika 
a experimentovanie;

20. konštatuje, že počas súčasného programového obdobia je regionálna a štrukturálna 
politika založená na programoch zameraných na financovanie, a domnieva sa, že počas 
nasledujúceho programového obdobia by sa mali opatrenia štrukturálnych fondov zlúčiť 
do jednotného programového dokumentu na príslušnej regionálnej úrovni;

21. upozorňuje na potrebu verejných výdavkov na malé deti a mnohočlenné rodiny, najmä na 
poskytovanie služieb pomoci pri starostlivosti o deti a na ochranu osamelých matiek a 
neúplných rodín, ktorým predovšetkým hrozí sociálne vylúčenie, izolácia a chudoba; 
zdôrazňuje, že tieto služby patria do oblasti verejného záujmu a prispievajú k tvorbe 
pracovných miest a hospodárskemu rozvoju na miestnej a regionálnej úrovni; vyzýva 
Komisiu, aby podporovala príklady osvedčených postupov určitých členských štátov a 
regiónov;

22. odporúča preto kombinované verejno-súkromné investície do odvetvia starostlivosti o deti 
a systému predškolskej výchovy;

23. zdôrazňuje, že primeraný prístup k službám starostlivosti o deti, starších ľudí, ľudí so 
zdravotným postihnutím a iné závislé osoby je veľmi dôležitý, aby sa mohli muži a ženy 
plne a rovnako podieľať na trhu práce; upozorňuje, že toto bude mať dosah na úroveň 
dostupnej neformálnej starostlivosti;

24. zdôrazňuje význam aktívnej účasti verejných orgánov, najmä prostredníctvom poskytnutia 
sociálnych služieb vo verejnom záujme (SSVZ) s cieľom pomôcť rodinám a malým 
deťom a zabezpečiť zariadenia a starostlivosť starším ľuďom a všetkým závislým osobám;

25. zdôrazňuje, že v regiónoch so znižujúcou sa populáciou dobrovoľníci a sociálne siete 
významne prispievajú k plneniu potrieb miestneho obyvateľstva, ale nemôžu nahradiť 
základnú úlohu, ktorú v poskytovaní služieb vo verejnom záujme zohrávajú verejné 
orgány; domnieva sa, že toto aktívne občianstvo musí byť ocenené a jeho aktéri sa musia 
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v regionálnej politike podporovať ako partneri; zdôrazňuje, že sa tým spustia vzdelávacie 
postupy, ktoré regiónom umožnia riešiť problémy demografických zmien;

26. žiada členské štáty, aby reformovali svoje daňové systémy s cieľom zabezpečiť, aby 
ľudia, ktorí viackrát prerušili zamestnanie z dôvodu starostlivosti o deti alebo staršie 
osoby, neboli znevýhodnení, pokiaľ ide o poskytovanie starobného dôchodku a sociálnych 
dávok;

27. vyzýva na vytvorenie pravidiel pre budúci ESF, ktoré budú z hľadiska riadenia 
jednoduchšie, a tým umožnia malým organizáciám lepšie využívať výhody finančné 
prostriedky a rozvíjať a riadiť projekty sociálnej inovácie; vyzýva Komisiu, aby v rámci 
budúceho ESF zvýšila objem prostriedkov na nadnárodné pilotné projekty na úrovni EÚ, 
ktoré sa zaoberajú sociálnymi otázkami a otázkami zamestnanosti, s cieľom uľahčiť 
inovatívnu regionálnu, cezhraničnú a makroregionálnu spoluprácu a tým riešiť spoločné 
výzvy vyplývajúce z demografických zmien;

28. odporúča, aby členské štáty a Komisia vytvorili používateľsky jednoduché internetové 
stránky, aby sa verejnosť mohla uistiť, kam naozaj smerujú prostriedky EÚ vyčlenené na 
súdržnosť a čo sa ich prostredníctvom skutočne dosahuje;

29. žiada opatrenia, aby sa zlepšila informovanosť o tom, ako môžu zraniteľné skupiny 
obyvateľstva prispieť k posilneniu regiónov ako zdrojov sociálnej súdržnosti;

30. vyzýva na úzku spoluprácu medzi Komisiou a vnútroštátnymi štatistickými úradmi, ktoré 
poskytujú informácie o rôznych oblastiach vrátane počtu obyvateľov a migrantov, s 
cieľom monitorovať údaje a analyzovať demografické trendy, a tak prispievať k 
účinnejšiemu rozdeleniu prostriedkov v Európe podľa špecifických aktív a potrieb.
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