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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: 

A. so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii Európskej únie pre alpský región 

(COM(2015)0366) a sprievodný akčný plán; 

B. keďže alpský región je jednou z najdynamickejších, najinovatívnejších, 

najproduktívnejších a najkonkurencieschopnejších oblastí v Európe, pre ktorú sú typické 

dôležité priemyselné zóny a mnohé centrá excelentnosti a ktorá sa vyznačuje jedinečnými 

zemepisnými, prírodnými a hospodárskymi charakteristikami vrátane miestnych 

produktov, ako aj prvkov historického záujmu, prírodných scenérií a kultúry; 

C. keďže myšlienka makroregionálnej stratégie sa zrodila z potreby lepšej spolupráce 

a koordinácie v určitých cezhraničných oblastiach, a to s cieľom riešiť spoločné výzvy 

účinnejšie a efektívnejšie, než sú ich schopní riešiť individuálni aktéri, ako aj zo snahy 

podporovať riešenie problémov v rámci relatívne malej skupiny krajín a regiónov so 

zámerom umožniť v praxi pevnejšiu súdržnosť medzi občanmi v Európskej únii; 

D. keďže medzi rôznymi typmi oblastí charakteristických pre alpský región, ako sú horské 

oblasti, predhorie Álp, vidiecke a mestské oblasti, panujú výrazné rozdiely; 

E. keďže na riešenie rôznych problémov, s ktorými sa stretáva alpský región, ako je 

globalizácia, negatívne demografické trendy vrátane nízkej miery pôrodnosti a starnúcej 

populácie, nízka hustota obyvateľstva, únik mozgov, nové migračné trendy, hospodárska 

kríza a hospodárske a demografické rozdiely, zmena klímy, rozsiahle prírodné riziká, 

energetická výzva, sezónne výkyvy, čo sa týka zamestnania a príjmu, a potreba vykonávať 

viacero zamestnaní, znižovanie produkcie odpadu a potreba zabezpečiť udržateľné 

využívanie zdrojov, sú nutné konkrétne reakcie;  

F. keďže demografické zmeny, ktoré charakterizuje najmä starnutie obyvateľstva, nízka 

plodnosť a vysťahovalectvo, ako aj nízka hustota obyvateľstva v horských oblastiach, 

predstavujú veľké výzvy pre alpský región a ovplyvňujú vývoj na trhu práce, investície 

a poskytovanie verejných služieb; 

G. keďže postupne budovaná medzigeneračná zomknutosť, široké rodinné väzby a rodinné 

podniky majú v alpskom regióne veľký spoločenský význam; 

H. keďže nízka hustota obyvateľstva súvisí okrem iných faktorov s nedostatkom základných 

služieb pre obyvateľov; keďže horské oblasti sú znevýhodnené, čo sa týka zabezpečenia 

sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti; 

I. keďže vývoj alpského regiónu v budúcnosti budú formovať vidiecke regióny, vidiecky 

rozvoj, „budúcnosť dediny“ a poľnohospodárstvo; 

J. keďže základné právo na voľný pohyb osôb je najmä v pohraničných regiónoch 

podmienkou pre dosiahnutie cieľov hospodárskej, sociálnej, územnej a environmentálnej 

súdržnosti, zabezpečenie silného a udržateľného rozvoja a konkurencieschopnosti a 
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umožnenie rovnakého prístupu k zamestnaniu; 

K. keďže obyvatelia predhorí patria k najchudobnejším v horskom regióne a hrozí im vysoké 

riziko nezamestnanosti, ktorá vedie k vyľudneniu, pretože tradičná priemyselná výroba sa 

presúva a sústreďuje do mestských oblastí; 

L. keďže stratégia pre alpský región by sa mala inšpirovať úspešnými makroregionálnymi 

stratégiami, ktoré sú už zavedené v Pobaltí, podunajskej oblasti a regióne Jadranského a 

Iónskeho mora; 

M. keďže horské oblasti, najmä najvzdialenejšie regióny, často trpia nižšou úrovňou 

dosiahnutého vzdelania, nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, obmedzenejšou 

hustotou verejných služieb a slabou dostupnosťou širokopásmového pripojenia; keďže 

prístupnejšie oblasti sa zvyčajne môžu spoľahnúť na vitálnejšiu ekonomiku a dokážu 

pritiahnuť viac investícií; 

N. keďže stratégia pre alpský región by sa mala prednostne sústrediť na oblasti, v ktorých by 

priniesla skutočnú pridanú hodnotu a vyššiu regionálnu konvergenciu; 

O. keďže finančné zdroje by sa mali zameriavať na osobitné potreby horských oblastí; 

1. víta oznámenie Komisie týkajúce sa alpského regiónu a sprievodný akčný plán, ale 

zdôrazňuje potrebu ďalej posilňovať sociálny rozmer s cieľom zabezpečiť, aby sa 

presadzoval taký model rastu, ktorý dokáže zaručiť udržateľný rast, sociálne začlenenie 

a sociálnu ochranu pre všetkých, najmä v pohraničných oblastiach; trvá na tom, že je 

dôležité podnecovať vytváranie sociálnych infraštruktúr a podporovať sociálne investície; 

2. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zvýšil hospodársky potenciál strategických odvetví, 

ktorými sú poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, udržateľný cestovný ruch pre všetky 

generácie, udržateľná energetika, bioekonomika, ekologické výrobky, zdravie a špičkové 

technológie, a aby sa zároveň výrazne podporovali MSP vrátane rodinných podnikov 

patriacich do tejto kategórie a presadzovalo sociálne podnikanie v spolupráci s 

výskumnými strediskami s cieľom vytvárať medziregionálne siete a prepojenia; 

zdôrazňuje potrebu presadzovať miestnu produkciu a podporovať nové investície, 

napríklad uľahčovaním prístupu k úverom pre mladých podnikateľov, ako aj na 

udržateľné vytváranie pracovných miest v súlade s programom dôstojnej práce, ktorý 

vypracovala MOP, a to pri rešpektovaní kolektívneho vyjednávania a prípadných 

kolektívnych zmlúv; 

3. zdôrazňuje význam cezhraničnej identity a ďalších foriem regionálnej identity; 

4. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby kvalitné verejné služby boli prístupné a cenovo 

dostupné pre všetkých, najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, sociálnych 

služieb a mobility; zdôrazňuje nutnosť rozvíjať infraštruktúry a technológie, ktoré 

zabezpečia dostupnosť udržateľných služieb prispôsobených potrebám ľudí v alpskom 

regióne; vyzýva dotknuté členské štáty, aby lepšie zohľadňovali potreby ľudí, ktorí žijú 

v najokrajovejších oblastiach; 

5. zdôrazňuje, že treba zaviesť účinné nástroje vrátane náležitých inšpekcií a kontrol, aby sa 

zaručili dôstojné pracovné a životné podmienky sezónnych pracovníkov v alpskom 
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regióne a aby sa zabezpečilo, že sezónna práca sa nebude zneužívať; zdôrazňuje potrebu 

zabezpečiť dodržiavanie zamestnaneckých práv, pracovných noriem a kvalitných 

pracovných podmienok vo všeobecnosti; 

6. zdôrazňuje potrebu posilňovať prispôsobivosť pracovnej sily prostredníctvom 

rekvalifikácie, celoživotného vzdelávania a viacjazyčnosti a schváliť plány na posilnenie 

dobrých pracovných podmienok, sociálnej istoty, rodovej rovnosti a dostupnosti pre ľudí 

so zdravotným postihnutím; 

7. kladie dôraz na to, že je potrebné vytvoriť prostredie priaznivé pre inovácie a výskum so 

stratégiami inteligentnej špecializácie a posilniť prepojenia medzi doplnkovými 

prednosťami alpského regiónu a jeho záujmami, a zdôrazňuje potrebu vytvárania 

regionálnych klastrov na zabezpečenie udržateľného prepojenia výskumu, vedy 

a hospodárstva; zdôrazňuje, že konkurenčnými výhodami alpského regiónu sú vysoká 

úroveň sociálneho blahobytu, kvalifikovaná a vzdelaná pracovná sila, inovačné 

spoločnosti a jedinečný geografický charakter; 

8. domnieva sa, že by sa mala podporovať viacodborová odborná príprava a kurzy odbornej 

prípravy zodpovedajúce potrebám udržateľného trhu práce a jeho strategických odvetví 

orientovaných na budúcnosť, a to najmä prostredníctvom osobitných stredísk odbornej 

prípravy a on-line viacjazyčného regionálneho úradu práce; je presvedčený, že kvalitná 

učňovská príprava by sa mala zameriavať na potreby trhu práce a poskytovať podľa týchto 

potrieb;  

9. zdôrazňuje, že udržateľný cestovný ruch, miestna výroba a efektívne systémy verejnej 

dopravy môžu pomôcť riešiť vyľudňovanie a zabezpečovať pracovné miesta v regióne; 

10. poukazuje na to, že strediská odbornej prípravy si vzájomne konkurujú, a preto by mali 

dostať špeciálnu podporu iba vtedy, ak možno preukázať, že sú absolútne nevyhnutné 

z kvalitatívnych a hospodárskych dôvodov; 

11. žiada, aby sa posilnila udržateľnosť a efektívnosť dopravného prepojenia v rámci regiónu 

a so zvyškom Európy a aby sa podporovali intermodálne dopravné systémy v záujme 

rozvoja regiónu a blaha jeho obyvateľov; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať 

koordinované nadnárodné politiky a nové prístupy v rámci spoločnej zodpovednosti 

a spravodlivej spolupráce jednotlivých území, napríklad vertikálne prepojenia medzi 

veľkomestami a vidieckymi, horskými a turistickými oblasťami; 

12. zdôrazňuje význam zabezpečenia prístupu k vysokorýchlostnému internetovému 

pripojeniu, a tým aj k digitálnym a on-line službám, ako i k telepráci a ďalším 

možnostiam pre ľudí, ktorí žijú v oblastiach vzdialených od veľkých mestských centier, 

s cieľom poskytnúť im prístup k pracovným ponukám na internete vrátane ponúk 

uverejňovaných na webovom portáli EURES, ako aj k mnohým ďalším on-line službám, 

ktoré uľahčujú každodenný život, podporujú vytváranie pracovných miest, zvyšujú 

produktivitu práce a príjmy, pomáhajú prekonávať digitálnu priepasť a podporujú sociálne 

a hospodárske začlenenie všetkých ľudí; zdôrazňuje potrebu lepšie prepojiť školy, 

univerzity a výskumné centrá a propagovať programy elektronického vzdelávania, 

inovácie a rozvoj klastrov na základe regionálnych odborných poznatkov a regionálnych 

spoločností, ako aj komplexný rozvoj „digitálnych dedín a regiónov“, ktorý zabezpečí 

udržateľné prostredie vhodné na bývanie a ústretové voči rodinám; 
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13. zdôrazňuje sociálny rozmer spoločnej alpskej stratégie a požaduje inovatívnu spoluprácu, 

napríklad s cieľom podporovať demografický vývoj prostredníctvom spoločných opatrení 

na zaistenie bezpečných a komplexných zariadení pôrodníckej starostlivosti vo vidieckych 

alpských oblastiach; 

14. pripomína, že zásadu všeobecného prístupu k verejným službám treba zaručiť na celom 

území EÚ, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty a regióny 

podporovali alternatívne a inovatívne riešenia pre horské oblasti, ktoré budú prípadne 

zahŕňať riešenia prispôsobené miestnym a regionálnym potrebám; 

15. zdôrazňuje, že je potrebné propagovať modely výroby založené na obehovom 

hospodárstve, podporovať energetickú účinnosť a vytváranie ekologických infraštruktúr v 

záujme zachovania biodiverzity a prírodných zdrojov a poskytnúť nové príležitosti pre 

cestovný ruch a tvorbu kvalitných pracovných miest; 

16. naliehavo žiada Komisiu, aby podnikla kroky na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 

na horizontálnej aj vertikálnej úrovni v rámci každej oblasti politiky a financovala takéto 

kroky, ktoré sa budú osobitne zameriavať na ženy žijúce v horských regiónoch, s cieľom 

bojovať proti akejkoľvek nevyváženosti; 

17. zdôrazňuje sociálny, kultúrny a hospodársky rozmer rôznych alpských tradícií a zvykov, 

ktorých rozmanitosť by sa mala podporovať a udržiavať, a to aj na cezhraničnom základe; 

18. požaduje priame zapojenie regiónov, obcí a jednotlivcov do všetkých iniciatív stratégie 

EÚ pre alpskú oblasť, pretože to má pre ich úspech zásadný význam. 
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