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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 pomer prinajmenšom o 25 % vyšší ako priemer EÚ, čo spôsobuje vážne 
problémy pokiaľ ide o starostlivosť o starších ľudí, o primeranosť a odbornú prípravu 
pracovnej sily a o mnoho ďalších sociálnych aspektov;

2. Domnieva sa, že ukazovatele demografickej zmeny, a predovšetkým miery závislosti v 
starobe, by mali doplniť HDP – v súčasnosti najlepšie dostupné meradlo – ako kritérium 
na prideľovanie finančných prostriedkov v rámci budúcej politiky súdržnosti EÚ, aby bolo 
možné účinnejšie reagovať na tieto výzvy;

3. Berie na vedomie dôležitosť ESF v politike súdržnosti a požaduje integrované programy 
na regionálnej úrovni, aby bola spolupráca Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a 
ESF, ako aj spoločnej poľnohospodárskej politiky lepšia a aby bola založená na 
výsledkoch, ktoré sú orientované na konkurencieschopnosť, zamestnanosť a ďalšie ciele 
stratégie Európa 2020; žiada, aby politika súdržnosti bola podmienená výsledkami a aby 
boli stanovené merateľné ciele a ukazovatele výsledkov umožňujúce vykonať priebežné 
hodnotenie;

4. Domnieva sa, že regióny, v ktorých bude starnutie obyvateľstva najrýchlejšie, by mohli 
byť použité ako testovacie základne pre pokusy a financovanie inovačných riešení 
regionálnych problémov spôsobených rýchlymi demografickými zmenami, vzhľadom na 
to, že inovácie sú potrebné v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti:

– podpory rodín s cieľom zvrátiť pokles pôrodnosti,

– zabezpečenia primeranej pracovnej sily v oblasti starostlivosti o starších ľudí,

– zvýšenia produktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o starších ľudí 
pomocou informačných a komunikačných technológií,

– udržiavania zdravej a aktívnej starnúcej populácie, schopnej žiť doma, 

– reagovania na fázy zhoršenia stavu starších ľudí;

5. Vyzýva na vytvorenie politiky súdržnosti, ktorá bude pokiaľ ide o riadenie jednoduchšia a 
transparentnejšia tak, aby sa uľahčil rozvoj inovácií a aby sa zvýšila regionálna, 
cezhraničná a makroregionálna spolupráca s cieľom splniť spoločné výzvy vyplývajúce z 
demografických zmien.


