
PR\861797SK.doc PE462.525v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2010/2157(INI)

24.3.2011

NÁVRH SPRÁVY
o demografickej zmene a jej dôsledkoch pre budúcu politiku súdržnosti EÚ
(2010/2157(INI))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajkyňa: Kerstin Westphal



PE462.525v01-00 2/9 PR\861797SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................7



PR\861797SK.doc 3/9 PE462.525v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o demografickej zmene a jej dôsledkoch pre budúcu politiku súdržnosti EÚ
(2010/2157(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na 5. správu GR REGIO o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, 
najmä na strany 230 – 234,

– so zreteľom na závery 5. správy o súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti 
(KOM(2010)0642) a na pripojený sprievodný dokument (SEK(2010)1348),

– so zreteľom na pracovný dokument GR REGIO s názvom Regióny 2020: hodnotenie 
budúcich výziev pre regióny EÚ z novembra 2008 (východiskový dokument 
k pracovnému dokumentu útvarov Komisie (SEK(2008)2868)),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o demokratických výzvach 
a solidarite medzi generáciami1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o demografickej budúcnosti Európy2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Podporovať solidaritu 
medzi generáciami (KOM(2007)0244),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23 marca 2006 o demokratických výzvach a solidarite 
medzi generáciami3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. októbra 2006 s názvom Demografická 
budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na príležitosť (KOM(2006)0571),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Ako čeliť demografickým zmenám, nová 
solidarita medzi generáciami (KOM(2005)0094),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2011),

A. keďže demografická zmena v EÚ a na celom svete je skutočnosťou a riešenie tohto 
problému je jednou z kľúčových úloh v budúcnosti,

B. keďže starnutie európskeho obyvateľstva stavia regióny pred nové úlohy, ktoré by sa 
však nemali chápať ako hrozba, ale skôr ako príležitosť,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0400
2 Ú. v. EÚ C 184E, 6.8.2009, s. 75.
3 Ú. v. EÚ C 292E, 1.12.2006, s. 11.
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C. keďže veľké výzvy čakajú najmä na vidiecke regióny, pričom však pred novými 
výzvami, ako je meniaci sa vekový priemer, stoja aj mestské oblasti, a keďže vo 
vidieckych ani v mestských oblastiach sa nezmenšuje potreba dobrej infraštruktúry
a služieb, ale skôr sa kvalitatívne mení,

D. keďže členské štáty v rámci operačných programov 2007 – 2013 naplánovali 30 mld. 
EUR štrukturálnych prostriedkov na opatrenia v oblasti demografickej zmeny, a 
regionálna politika tak predstavuje kľúčový nástroj riešenia tejto zmeny,

Všeobecne

1. je presvedčený, že verejnosť vníma iba nebezpečenstvá demografickej zmeny, a nie 
príležitosti, ktoré prináša;

2. domnieva sa, že demografická zmena má veľmi rôznorodý vplyv na regióny;

3. zastáva názor, že rámcové politické podmienky pre rodovú rovnosť môžu byť prínosom 
k riešeniu demografických výziev; požaduje preto, aby sa otázka rodovej rovnosti 
zohľadňovala pri všetkých úvahách o demografickej problematike;

Reformy štrukturálnej politiky

4. požaduje, aby regióny pri prideľovaní a rozdeľovaní štrukturálnych prostriedkov EÚ 
uplatňovali aj demografické ukazovatele;

5. vyzýva Komisiu, aby vnímala demografickú zmenu ako jednu z tzv. tematických priorít, 
prostredníctvom ktorých chce tvoriť budúcu politiku súdržnosti; okrem toho požaduje, 
aby Komisia pri uzatváraní investičných partnerstiev s členskými štátmi trvala na 
zahrnutí tejto témy;

6. povzbudzuje členské štáty a regióny, aby vo svojich operačných programoch ešte väčšmi 
ako doteraz zohľadňovali demografickú zmenu a jej účinky ako horizontálnu prioritu;

Rozvoj miest/infraštruktúra

7. povzbudzuje regióny, aby využívali štrukturálne fondy na riešenie demografických 
výziev a zachovanie príťažlivosti v očiach občanov, čím môžu obmedziť odlev 
obyvateľstva;

8. domnieva sa, že odlevu obyvateľstva treba zabrániť rozvojom miest v prospech detí 
a rodín, k čomu patrí koncepcia tzv. mesta krátkych vzdialeností, v ktorom sa práca, 
bývanie a odpočinok nachádzajú v tesnej blízkosti; vyzýva regióny, aby pri mestskom 
plánovaní dbali na kombináciu využívania obytných zón, podnikov a zelených plôch;

9. poukazuje na to, že prostriedky EFRR by sa mohli využiť na prevenciu sociálneho 
vyčleňovania starších osôb, napríklad na vybudovanie infraštruktúry pre seniorov;

10. zastáva názor, že v regiónoch, pre ktoré je charakteristický pokles obyvateľstva, by sa 
mala finančne podporovať aj prestavba miest, resp. búranie ich častí; je presvedčený, že 
plánovanie miest sa musí viac zamerať na zmenu využívania infraštruktúry, a to aj 
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prostredníctvom revitalizácie a nových stavebných riešení mestských centier;
11. vyzýva regióny, aby vypracovali inovatívne koncepcie mestskej hromadnej dopravy, 

a tak zareagovali na výzvy, ktoré prináša klesajúci počet cestujúcich najmä vo vidieckych 
oblastiach; 

Staršie osoby, deti, rodiny

12. zasadzuje sa o to, aby sa prostriedky EFRR používali na poskytovanie výhodne 
zúročených úverov, na základe ktorých možno podporiť bytovú výstavbu vhodnú pre 
staršie osoby; navrhuje, aby sa vyčlenili financie na asistované bývanie a viacgeneračné 
domy s cieľom zaručiť vysokú životnú úroveň starnúcej spoločnosti;

13. povzbudzuje členské štáty, aby poskytovanie sociálnych a zdravotníckych služieb 
prispôsobovali potrebám a aby vyčlenili finančnú pomoc s cieľom naďalej zabezpečovať 
domácu starostlivosť pre staršie osoby a plošnú lekársku opateru;

14. domnieva sa, že verejné investície v systéme zdravotnej a sociálnej starostlivosti sú 
dôležité pre sociálnu súdržnosť Európy; vyzýva členské štáty, aby aj vo vidieckych 
oblastiach zabezpečovali dobrú lekársku opateru, napríklad prostredníctvom spádových 
kliník, a využívali štrukturálne prostriedky na doplňujúce opatrenia v oblasti 
telemedicíny;

15. varuje pred nedostatkom odborníkov v ošetrovateľských povolaniach; zastáva názor, že 
regióny by mali využívať prostriedky z ESF na vzdelávanie opatrovateľov, aby sa tak 
zabezpečila kvalitatívne vysoká úroveň starostlivosti;

16. vyzýva regióny a obce, aby pre deti všetkých vekových kategórií poskytovali celodennú 
plošnú ponuku, ktorá bude spoľahlivá a bezplatná, čo zamedzí odlevu obyvateľstva;

Migrácia/integrácia,

17. vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na spoločnej migračnej stratégii, pretože Európa je 
vzhľadom na demografický vývoj odkázaná na prílev kvalifikovaných pracovných síl;

18. navrhuje, aby sa na integráciu prisťahovalcov vyčlenilo viac financií s cieľom odbúrať 
predsudky, pričom by sa mohli podporovať školenia a spoločné podujatia zamerané na 
vzájomné výmeny;

Zamestnanosť

19. vyzýva Komisiu, aby ESF ešte výraznejšie zamerala na využitie jeho potenciálu 
v prospech výziev demografickej zmeny; poukazuje na to, že by sa mali využiť 
vedomosti starších ľudí, napríklad pri projektoch zameraných na asistenciu a 
poradenstvo, a zároveň pripomína, že na to sú potrebné štruktúry;

20. zastáva názor, že regióny by mali na potlačenie nezamestnanosti mladých využívať 
financie z ESF, aby im tak dali možnosť vykonávať vhodné povolanie;
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21. zastáva názor, že sa musí zvýšiť kvóta týkajúca sa zárobkovej činnosti žien; požaduje 
teda, aby sa prístup ku kvalifikovanej zárobkovej činnosti, ako aj k programom 
celoživotného vzdelávania umožnil väčšiemu počtu žien;

Analýza/najlepšie postupy

22. zastáva názor, že sa musí štatisticky podchytiť demografický vývoj v regiónoch; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrhy na porovnanie miestnych, regionálnych a celoštátnych 
databáz z demografického hľadiska, aby sa tak údaje mohli zhodnotiť v celoeurópskom 
meradle; 

23. vyzýva Komisiu, aby lepšie vypracovala tzv. index demografickej zraniteľnosti a na jeho 
základe každých 5 rokov vykonávala zisťovanie, čím sa ukáže, ktoré európske regióny sú 
obzvlášť postihnuté demografickou zmenou;

24. vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu s miestnymi a regionálnymi aktérmi, pokiaľ 
ide o témy, ktoré súvisia s demografickou zmenou;

25. žiada Komisiu, aby hľadala možnosti novej podoby koncepcie programu Erasmus pre 
poslancov vo vhodnej podobe a aby bližšie ozrejmila svoju myšlienku tzv. letnej alebo 
zimnej univerzity;

o

o          o

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Demografická zmena – príležitosť, nie hrozba

Demografická zmena v EÚ je skutočnosťou a riešenie tohto problému je jednou z kľúčových 
úloh v budúcnosti. Starnutie európskeho obyvateľstva je na postupe; z celosvetového hľadiska 
máme najstarších občanov a najnižší prírastok obyvateľstva. Vo väčšine členských štátov je 
pôrodnosť nižšia, ako je potrebné na zachovanie počtu obyvateľov (2,1 dieťaťa na ženu), 
pričom dokonca čiastočne klesá, zatiaľ čo priemerná dĺžka života sa zvyšuje. Dievča narodené 
v Nemecku v roku 2010 sa s 50-percentnou pravdepodobnosťou dožije 100 rokov. 
Demografickú zmenu možno teda právom označiť ako „megatrend 21. storočia“, ktorý 
rozhodujúcim spôsobom zmení politickú, sociálnu, spoločenskú a ekonomickú situáciu 
v Európe. 

Mnohí vnímajú demografickú zmenu ako problém. Z pohľadu spravodajkyne je to 
krátkozraké – obhajuje myšlienku, že v tomto vývoji treba vidieť príležitosti pre Európu. 
Problém nespočíva v samotnom demografickom vývoji, ale vo váhavom postoji politikov 
a spoločnosti k riešeniu tejto zmeny.

Spravodajkyňa sa nazdáva, že demografická zmena vedie k novým výzvam v mnohých 
regiónoch EÚ. Z tohto dôvodu treba demografický vývoj vnímať predovšetkým na úrovni 
regiónov, kde sú badateľné veľmi rozdielne vývojové tendencie. Zatiaľ čo v mnohých 
vidieckych oblastiach sa demografická zmena prejavuje odchodom mladých ľudí, ťažia 
bohaté mestské oblasti z prílevu obyvateľstva. Mestské aglomerácie, ako je Londýn, si musia 
poradiť s prílevom obyvateľstva, zatiaľ čo obyvatelia regiónov napríklad v nových 
nemeckých spolkových republikách, západnom Poľsku a severnom Španielsku odchádzajú. 
Približne v 20 regiónoch Európy bude pokles obyvateľstva vyšší než 10 %.

2. Demografická zmena a regionálna politika EÚ 

Nie všetky regióny zatiaľ rozpoznali, že demografická zmena je pre ne zdrojom rizík, ako aj 
príležitostí. Rozmanitosť výziev znamená, že regióny a mestá potrebujú vlastné stratégie. Tie 
sú v zásade v pôsobnosti členských štátov, spravodajkyňa je však presvedčená, že regióny 
musia postupovať iniciatívne a potrebujú pritom usmernenie a perspektívu. 

V záveroch z 5. správy o súdržnosti1 Komisia zdôrazňuje význam demografickej zmeny. Aj v 
oznámení Komisie EÚ „Podporovať solidaritu medzi regiónmi“ sa uvádza, že je nevyhnutné 
zabezpečiť práva každej generácie. Deti a mladí ľudia musia mať účasť na živote spoločnosti 
– patrí k tomu podpora ich rodín, vytváranie a udržiavanie kvalitných opatrovateľských 
a vzdelávacích inštitúcií, odborné vzdelávanie a profesijné vyhliadky. Stredné generácie 
potrebujú podporu, pokiaľ ide o starostlivosť o ich deti a ich výchovu, ale aj o opateru staršej 
generácie. Starší ľudia potrebujú pomoc, aby sa mohli aktívne a nezávisle zúčastňovať na 
spoločenskom živote.

                                               
1 KOM(2010)0642, s. 230 a ďalej.
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Členské štáty a regióny môžu na rozvoj náležite prispôsobených stratégií využívať 
štrukturálne prostriedky. Prostredníctvom európskej štrukturálnej politiky sa teda 
spolufinancujú projekty na úspešné riadenie demografickej zmeny. V programovom období 
2007 – 2013 vyčlenili členské štáty v rámci operačných programov na opatrenia v tejto oblasti 
sumu vo výške takmer 30 mld. EUR (čo sa rovná 8,5 % štrukturálnych prostriedkov). 
Regionálna politika je tak kľúčovým nástrojom na riešenie demografickej zmeny.

3. Požiadavky a otázky nastolené v tejto správe

Spravodajkyňa si uvedomuje, že demografická zmena je témou, ktorá presahuje hranice 
jednej oblasti1. Napriek tomu sa domnieva, že aj štrukturálna politika a práve ona musí byť 
konfrontovaná s obrovskými výzvami súvisiacimi s demografickou zmenou. Pritom vníma 
šesť kľúčových bodov:

1. Štrukturálne fondy sa musia lepšie prispôsobiť výzvam demografickej zmeny. Komisia by 
mala v tejto zmene vidieť kľúčovú prioritu rozvoja Európy. Členské štáty a regióny by mali 
zároveň túto tému zohľadňovať väčšmi ako doteraz a vo svojich operačných programoch by 
ju mali považovať za horizontálnu prioritu. Pri regionálnom rozdeľovaní prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov by sa mali vziať do úvahy demografické ukazovatele.

2. Čo sa týka infraštruktúry, spravodajkyňa vidí veľké výzvy pre vidiecke oblasti, ako aj pre 
mestá. Musí sa zabrániť odlevu obyvateľstva a sociálnemu vyčleňovaniu starších osôb a treba 
preorganizovať mestské plánovanie. Pomôcť tu môžu prostriedky zo štrukturálnych fondov . 
Mestá a obce musia byť pre obyvateľov príťažlivé, k čomu patrí aj infraštruktúra priaznivá 
pre deti a rodiny, ako aj dobrá verejná doprava.

3. Pri demografickej zmene ide najmä o staršie osoby, deti a rodiny. Regionálna politika pre 
ne môže urobiť veľa, napr. na základe prostriedkov EFRR na poskytovanie výhodne 
zúročených úverov, prostredníctvom ktorých možno prestavať byty pre potreby starších ľudí 
alebo podporovať viacgeneračné bývanie. Nevyhnutná je plošná lekárska opatera, dostatočný 
počet opatrovateľov a bezplatná celodenná ponuka starostlivosti o deti, ktoré možno 
podporovať politikou súdržnosti.

4. Z demografických dôvodov bude Európa naďalej odkázaná na prisťahovalectvo 
kvalifikovaných pracovných síl2. Modrá karta je iba prvým krokom na ceste k európskej 
migračnej stratégii. Zároveň treba konštatovať, že integrácia prisťahovalcov prebieha 
s rozdielnym úspechom. Tu môže politika súdržnosti poskytovať podporu napríklad 
prostredníctvom školení alebo podujatí (ako je nemecko-turecké hospodárske stredisko 
v Mannheime).

5. V procese zvládania demografických výziev hrá ústrednú úlohu zvýšenie kvóty zárobkovo 
činných žien. Okrem toho treba potlačiť nezamestnanosť mládeže. Čo sa týka starších osôb, je 
dôležité využívať ich vedomosti a zručnosti (napríklad v rámci projektov zameraných na 
                                               
1 Pozri aj [2010/2027(INI)] výboru EMPL.
2 Napríklad Nemecko bude v najbližších 15 rokoch potrebovať ročne 30 000 až 50 000 odborných pracovníkov 
z tretích krajín, porov. Spolková agentúra práce: Perspektíva 2025 – odborníci pre Nemecko (Perspektive 2025 -
Fachkräfte für Deutschland), Norimberg 2011 (s. 36 a ďalej).
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asistenciu a poradenstvo). Na pracovnom trhu nesmie vládnuť žiadna diskriminácia na 
základe veku. Na všetky tieto opatrenia môžu členské štáty použiť prostriedky ESF.

6. V záujme nájdenia odpovedí na výzvy demografickej zmeny je z pohľadu spravodajkyne 
dôležité túto zmenu náležite štatisticky zaznamenať. Druhým krokom musí byť zlepšenie 
koordinácie medzi príslušnými orgánmi na všetkých úrovniach. Musia sa vymieňať 
skúsenosti s najlepšími postupmi.

Ak budeme tvorcami demografickej zmeny a nájdeme odpovede na európskej, ako aj štátnej 
a regionálnej úrovni, nebude pre Európu hrozbou, ale príležitosťou.


