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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 náročný úkol související s péčí 
o seniory, se zajištěním dostatečné pracovní síly a jejím vzděláváním, a mnoho dalších 
sociálních otázek;

2. domnívá se, že pro účinnější řešení těchto náročných úkolů by bylo vhodné doplnit HDP –
který je v současné době nejdostupnějším měřítkem – ukazateli demografických změn, 
zejména mírou závislosti ve stáří, které by sloužily jako kritérium pro rozdělování 
finančních prostředků v souladu s budoucí politikou soudržnosti EU;

3. poukazuje na význam Evropského sociálního fondu (ESF) pro politiku soudržnosti 
a vyzývá k přijetí integrovaných programů na regionální úrovni, tak aby operační 
programy EFRR a ESF lépe spolupracovaly navzájem a s CAP se zaměřily na výsledky 
zejména v oblasti 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;

4. domnívá se, že regiony, kde populace stárne nejrychleji, by mohly sloužit jako zkušební 
základny pro experimenty a inovativní financování řešení regionálních problémů 
způsobených rychlou demografickou změnou, s přihlédnutím k tomu, že inovace jsou 
nezbytné v mnoha oblastech, jako jsou např.: 

– podpora rodin s cílem zastavit pokles porodnosti,

– zajištění dostatečné pracovní síly pro péči o seniory,

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

– udržování stárnoucí populace v dobrém zdravotním stavu a schopné aktivního 
samostatného života doma,

– řešení postupného zhoršování zdraví seniorů;

5. vyzývá k jednoduššímu řízení a větší transparentnosti politiky soudržnosti, což povede 
k rozvoji inovací a k posílení regionální, přeshraniční a makroregionální spolupráce 
s cílem vyřešit společné problémy vyplývajících z demografické změny.


