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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že medián věku v EU-27 vzrostl z 38,3 roku v roce 2001 na 43,1 roku 
v roce 2018; vzhledem k tomu, že od roku 2010 se počet obyvatel v produktivním věku 
snižuje a z prognóz vyplývá, že bude i nadále klesat1; vzhledem k tomu, že v příštích 50 
letech2 se počet pracujících obyvatel pravděpodobně sníží o 18 %;

B. vzhledem k tomu, že Evropané mohou prožívat delší a zdravější život a že střední délka 
života při narození se v posledních pěti desetiletích zvýšila u mužů i žen o přibližně 
deset let; vzhledem k tomu, že předpokládaná střední délka života v roce 2070 dosáhne 
86,1 roku u mužů a 90,3 roku u žen3; vzhledem k tomu, že se očekává, že počet 
závislých osob a osob se zdravotním postižením poroste s tím, jak bude populace 
stárnout; vzhledem k tomu, že se předpokládá, že do roku 2030 dosáhne index závislosti 
62 %4; vzhledem k tomu, že v roce 2014 téměř polovina starších obyvatel uváděla, že 
má potíže s alespoň jednou činností v oblasti osobní péče nebo činností v domácnosti5;

C. vzhledem k tomu, že s tím, jak bude tento demografický trend pokračovat, bude 
chudoba starších osob pravděpodobně představovat stále větší problém; vzhledem k 
tomu, že v roce 2018 bylo v EU-27 15,5 % osob ve věku 65 let a starších ohroženo 
chudobou6; vzhledem k tomu, že je u žen pravděpodobnější, že budou ve stáří zasaženy 
chudobou a sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, že střední délka života žen při 
narození je o 5,5 roku vyšší než v případě mužů7; vzhledem k tomu, že ženy nesou při 
formální i neformální péči o děti, starší osoby a osoby se zdravotním postiženým 
nepřiměřenou zátěž; vzhledem k tomu, že třetina žen mezi 20 a 64 lety se neúčastní 
placené práce z důvodu rodinných nebo pečovatelských povinností a že ekonomicky 
neaktivních mužů je z tohoto důvodů pouze 5 % 8; vzhledem k tomu, že v roce 2019 
činil podíl žen žijících v jednočlenných domácnostech celých 40 %, což je více než 
dvojnásobek podílu mužů žijících samostatně9;

D. vzhledem k tomu, že demografické změny mají závažný dopad na sociální, 
hospodářskou a územní soudržnost v EU, zejména ve venkovských oblastech a v již 
zaostalých regionech; vzhledem k tomu, že demografický pokles v některých regionech 
zhoršuje stávající nerovnosti a oslabuje kvalitu života obyvatel; vzhledem k tomu, že 
nerovnosti v EU mohou pracovníky nutit k tomu, aby hledali pracovní příležitosti v 
jiném regionu nebo členském státě; vzhledem k tomu, že nástroje politiky soudržnosti 
se musí zabývat četnými faktory ovlivňujícími migraci do měst, jiných regionů nebo 

1Výzkumná služba Evropského parlamentu, Demografické výhledy Evropské unie, březen 2020, s. 3.
2 Evropská komise, Zpráva o dopadu demografických změn, červen 2020, s. 15.
3 Evropská komise, Zpráva o dopadu demografických změn, červen 2020, s. 4.
4Výzkumná služba Evropského parlamentu, Demografické výhledy Evropské unie. Březen 2020, s. 5–6.
5Eurostat, Statistiky o provozních omezeních a omezeních činnosti, listopad 2019.
6Evropská komise, Zpráva o dopadu demografických změn, červen 2020, s. 22.
7Evropská komise, Zpráva o dopadu demografických změn, červen 2020, s. 7.
8Institut EIGE, Index rovnosti žen a mužů, 2019. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, 2020, s. 
79.
9Evropská komise, Zpráva o dopadu demografických změn, červen 2020, s. 11.
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členských států; vzhledem k tomu, že venkovské oblasti a znevýhodněné regiony 
opouštějí především mladí lidé a ženy;

E. vzhledem k tomu, že volný pohyb pracovníků i vnitřní a vnější migrace budou mít i 
nadále vliv na počet obyvatel na unijní, vnitrostátní a regionální úrovni; vzhledem k 
tomu, že migrace a odliv mozků jsou často způsobeny sociálními a hospodářskými 
rozdíly mezi zeměmi jak v rámci Unie, tak mezi EU a třetími zeměmi;

F. vzhledem k tomu, že stárnutí populace vede k poklesu počtu obyvatel v produktivním 
věku a může mít za následek snižování počtu obcí a vesnic v celé EU; vzhledem k 
tomu, že rozhodnutí o slučování obcí a vesnic nebo o jejich začleňování do jiných obcí 
nebo měst mohou také vést k jejich úplnému zmizení; vzhledem k tomu, že ambiciózní 
investice a kvalitní pracovní místa i zlepšování přístupnosti a kvality služeb a 
infrastruktury mají zvláštní význam v regionech, které trpí vylidňováním, a mají za cíl 
podpořit jejich hospodářské oživení a dlouhodobou konkurenceschopnost na jednotném 
trhu, a zvrátit tak negativní demografické trendy;

G. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 bude mít pravděpodobně dopad na 
demografické trendy v EU a opět odhaluje nedostatečnou politickou reakci na dopady 
demografických změn v EU, jako je nedostatek odpovídajícího a cenově dostupného 
bydlení, kvalitních pečovatelských zařízení a dostatečných pečovatelských a 
podpůrných služeb, což ilustruje jev známý jako lékařská dezertifikace; vzhledem k 
tomu, že negativní demografické trendy znamenají, že je zapotřebí více solidarity mezi 
generacemi, která je klíčová pro úspěšné oživení po krizi COVID-19 a budoucích 
krizích a pro vytvoření spravedlivějších, inkluzivnějších a odolnějších společenství; 
vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 opět zdůraznila, že je důležité zajišťovat a 
prosazovat důstojnost starších osob a jejich základní práva v EU;

H. vzhledem k tomu, že intenzita a rychlost demografických změn vytvářejí významný 
hospodářský, sociální a environmentální tlak na vlády členských států a místní a 
regionální orgány, aby poskytovaly a udržovaly veřejné služby, včetně vzdělávání, 
zdravotní péče, sociální péče, bydlení, sociálních služeb, penzí, veřejných služeb a 
infrastruktury vstřícné vůči starším lidem; vzhledem k tomu, že bez přiměřené politické 
reakce bude tento tlak ještě umocněn úbytkem aktivní populace, vyšší mírou závislosti a 
rostoucím výskytem chronických onemocnění;

I. vzhledem k tomu, že řešení demografických výzev vyžaduje koordinované kroky a 
komplexní soubor politik, včetně cílených opatření v oblasti zaměstnanosti, sociální 
ochrany, zdraví a bezpečnosti při práci, vzdělávání a dovedností, u nichž nějakou dobu 
trvá, než jsou zformulovány a dosáhnou účinku; vzhledem k tomu, že některé negativní 
dopady demografických změn v nejvíce postižených regionech vyžadují okamžitou 
reakci s podporou nástrojů Unie;

J. vzhledem k tomu, že klíčovou úlohu bude hrát řádná infrastruktura, cenově dostupné, 
vysoce kvalitní veřejné služby, jako je zejména zdravotní péče, péče o staré lidi, péče o 
děti a dlouhodobá péče i střediska denní péče; vzhledem k tomu, že je třeba nejprve 
řádně posoudit úlohu práce na dálku, digitálního vzdělávání, péče na dálku a 
telemedicíny a poté je případně dále rozvíjet a řádně uplatňovat s cílem rozšířit jejich 
využívání a zajistit občanům kvalitu života a bezpečnost; vzhledem k tomu, že při 
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financování projektů souvisejících s dlouhodobou péčí je zásadní uznat význam 
programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI); vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit obecnou dostupnost výrobků a služeb pro rodiny, osoby se zdravotním 
postižením a starší lidi v souladu s koncepcí univerzálního designu;

K. vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU začleňovala demografické otázky do všech 
svých politik mimo jiné tím, že je bude zařazovat do svých dlouhodobých priorit a 
rozpočtových položek, zejména v politikách zaměřených na průmysl a udržitelný 
rozvoj, i do evropského semestru, a aby shromažďovala a monitorovala spolehlivé 
rozsáhlé statistické údaje a podporovala výzkum a výměnu osvědčených postupů na 
všech úrovních s cílem lépe pochopit demografické výzvy, předpovídat jejich dopad na 
místní trhy práce a vyvíjet inovativní, účinná a ekologická politická řešení při 
zajišťování prostředí vstřícného vůči starším lidem; vzhledem k tomu, že demografické 
výzvy nelze řešit bez průmyslové strategie Unie zajišťující veřejné investice, kvalitní 
pracovní místa, veřejný výzkum a inovace, veřejné vzdělávání podporující rovnocenný 
rozvoj a udržitelnost; vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 15. listopadu 2011 
o demografických změnách a jejich důsledcích pro budoucí politiku soudržnosti EU10 a 
ve svém usnesení ze dne 14. listopadu 2017 o využívání nástrojů politiky soudržnosti 
regiony za účelem řešení demografické změny11 vyzval Parlament k využívání všech 
dostupných nástrojů EU, včetně fondů politiky soudržnosti, k řešení problémů 
spojených s demografickými změnami;

L. vzhledem k tomu, že nástroje politiky soudržnosti představují hlavní zdroj veřejných 
investic v EU, jelikož tvoří 8,5 % veřejných kapitálových investic v EU, 41 % na úrovni 
EU-13 a v řadě zemí přesahují 50 %12;

M. vzhledem k tomu, že mladí lidé již museli nést neúměrně velkou zátěž během 
hospodářské a finanční krize v roce 2008; vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti, zejména proti nezaměstnanosti mladých a dlouhodobé 
nezaměstnanosti, nerovnosti a vyloučení mladých lidí a starších osob zůstává jednou z 
největších výzev, kterým regiony v EU čelí; vzhledem k tomu, že dostupnost 
pracovních míst a příležitostí, a to i ve fázích oživení a obnovy, a vysoce kvalitních 
služeb zvyšuje kvalitu života a posiluje venkovské oblasti, které tak mohou bojovat 
proti vylidňování a nerovnostem mezi regiony; vzhledem k tomu, že by evropské 
strukturální a investiční fondy měly být používány proaktivněji na podporu mladých 
lidí, starších osob, osob se zdravotním postižením a dalších zranitelných skupin, které 
vstupují na trh práce nebo na něm setrvávají, aby měli kvalitní pracovní místa, a že je 
třeba věnovat zvláštní pozornost venkovským a odlehlým oblastem;

N. vzhledem k tomu, že není dostatečně zohledňován význam rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem; vzhledem k tomu, že je třeba rodičům, dětem a rodinám zajistit 
podporu, včetně dostupné infrastruktury péče o děti, pružného uspořádání práce, pomoci 
pro rodiče samoživitele a rodiče dětí se zdravotním postižením a přiměřené finanční 
podpory během mateřské, otcovské a rodičovské dovolené; vzhledem k tomu, že 
takováto podpora může zvrátit negativní demografické trendy;

10Přijaté texty, P7_TA(2011)0485.
11Přijaté texty, P8_TA(2017)0427.
12Evropská komise, údaje z evropských strukturálních a investičních fondů, říjen 2018.
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O. vzhledem k tomu, že všechny politiky, které řeší demografické příležitosti a výzvy, 
musí být založeny na důkazech, zaměřené na lidi a založené na právech, a nesmí 
žádným způsobem oslabovat reprodukční práva jednotlivců; vzhledem k tomu, že 
investice v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, rovnosti žen a mužů, zdravotní 
péče a pečovatelských služeb a infrastruktur, jsou důležitými prvky při řešení 
demografických problémů;

P. vzhledem k tomu, že diskriminace na základě pohlaví, náboženského vyznání, věku, 
zdravotního postižení nebo sexuální orientace je zakázána a představuje porušení 
základních hodnot Unie;

Q. vzhledem k tomu, že koordinovaný přístup k demografickým změnám v rámci Smluv 
by byl nanejvýš důležitý s cílem zvrátit stávající negativní demografické trendy a vedl 
by k podpoře územní, hospodářské a sociální soudržnosti a ke snížení nezaměstnanosti 
v EU; vzhledem k tomu, že podle článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) by v tomto ohledu měla být věnována zvláštní pozornost regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny demografickými podmínkami; vzhledem k tomu, že 
venkovské oblasti a zemědělsko-potravinářské odvětví jsou důležitým prvkem pro 
společnost jako celek a pro podporu silné a odolné Evropy; vzhledem k tomu, že 
zemědělští pracovníci v řídce obydlených venkovských oblastech a v oblastech 
ohrožených vylidňováním mohou čelit většímu riziku chudoby a sociálního vyloučení13;

R. vzhledem k tomu, že demografické změny by měly být vnímány jako strukturální 
změny, které musí být sociálně udržitelné a musí uznávat a využívat potenciál lidí v 
každém věku a vážit si jej, a budou tedy vyžadovat zapojení tvůrců politik na všech 
příslušných úrovních i občanské společnosti; vzhledem k tomu, že v této souvislosti 
představuje stárnutí příležitost k budování stříbrné ekonomiky; vzhledem k tomu, že 
demografické změny mohou představovat příležitost a zdůraznit potřebu podpory 
nových perspektiv v oblasti rozvoje, zejména pro venkovské oblasti, mimo jiné 
prostřednictvím poptávky po kvalitních potravinách, rozvoje udržitelného cestovního 
ruchu a posilování stříbrné ekonomiky, sociální inovace a infrastruktury;

1. vyzývá členské státy, aby využívaly facilitu na podporu oživení a odolnosti a zdroje z 
fondu soudržnosti ke zvyšování přitažlivosti oblastí, které jsou postiženy závažnými a 
trvalými demografickými znevýhodněními, a zejména Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Evropský sociální fond (ESF) a budoucí fond ESF+, za účelem boje proti 
demografickým změnám sociálně spravedlivým způsobem založeným na právech se 
zaměřením na zranitelné a znevýhodněné skupiny, a ke zlepšování kvality a dostupnosti 
veřejného prostoru pro všechny; dále členské státy vyzývá, aby zlepšily přístup k 
sociálním službám pro všechny, zejména pro osoby se zdravotním postižením, děti a 
starší lidi, a aby podporovaly přístupné, cenově dostupné a odolné zdravotnické systémy 
v EU; zdůrazňuje, že úspěšná absorpční kapacita fondů soudržnosti na regionální úrovni 
také výrazně závisí na územních, sociálních, politických a hospodářských 
předpokladech; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že produkty a služby 

13 „V roce 2015 byla chudobou nebo sociálním vyloučením ohrožena více než čtvrtina venkovské populace (25,5 
%), zatímco u lidí žijících ve městech byl tento podíl relativně nižší (24,0 %). Podle údajů Eurostatu z roku 2016 
se tento trend dále prohloubil a nyní je chudobou nebo sociálním vyloučením ohrožen vyšší podíl osob žijících 
ve venkovských oblastech EU-28 (ve srovnání s městskými oblastmi).“ (Výzkumná služba Evropského 
parlamentu, demografický výhled pro Evropskou unii, březen 2020, s. 16).
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financované z fondů soudržnosti budou v souladu s koncepcí univerzálního designu 
dostupné zranitelným skupinám; připomíná odpovědnost členských států za jejich 
vlastní veřejné služby;

2. zdůrazňuje, že je důležité podporovat sociální začlenění prostřednictvím spolupráce 
mezi sociálními partnery, občanskou společnosti, regionálními a místními orgány a 
místní populací při navrhování a provádění politik a specifických opatření, a to na všech 
úrovních programování, aby se tak zlepšilo plánování a absorpce evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI fondů); zdůrazňuje, že je důležité zajistit plné 
zapojení občanů do demokratického procesu;

3. vyzývá členské státy, aby využívaly zdroje z facility na podporu oživení a odolnosti a z 
EFRR na podporu nezávislého způsobu života a mobility, k boji proti dopravní izolaci a 
na zlepšování digitální a telekomunikační infrastruktury, zejména mobilního a 
širokopásmového internetového připojení ve vylidňujících se, venkovských, 
okrajových, odlehlých a nejvzdálenějších oblastech, které jsou méně rozvinuté, mají 
vysokou míru stárnutí, vysoký podíl nezaměstnanosti mladých lidí a čelí odlivu mozků, 
s cílem zajistit přístup k veřejným službám a zvýšit počet pracovních příležitostí; 
zdůrazňuje, že k tomu, aby mladí a starší lidé mohli pracovat, studovat a aktivně se 
zapojit do moderní společnosti, musí mít možnost získat nezbytné digitální dovednosti; 
vybízí tedy k podpoře rozvojových iniciativ, sociálních služeb a rozvoje vzdělávacích 
zařízení a institucí odborné přípravy v malých komunitách v těchto oblastech;

4. vyzývá členské státy, aby více využívaly zdroje z ESF a z Fondu pro spravedlivou 
transformaci (FST) a kombinovaly je s vnitrostátními a místními investicemi s cílem 
řešit sociální vyloučení, energetickou chudobu a materiální deprivaci, aby účinně 
bojovaly proti digitální propasti a digitálnímu vyloučení, a to zejména ve venkovských 
oblastech a mezi mladými lidmi, staršími lidmi a osobami se zdravotním postižením, a 
aby zajišťovaly přístup k digitálním nástrojům a programům a k cenově dostupným 
komunikačním infrastrukturám; vyzývá proto k vytvoření přístupných a cenově 
dostupných příležitostí k získávání digitálních dovedností způsobem, který je 
přizpůsoben potřebám starších osob; poukazuje na to, že tyto iniciativy mají větší šanci 
na úspěch, pokud budou spojeny s příležitostmi k mezigenerační výměně; v této 
souvislosti se domnívá, že při zajišťování inkluze je možné více využívat a podporovat 
potenciál v oblasti digitalizace, robotizace a umělé inteligence při současném 
zabezpečení vysokých etických norem, s cílem zlepšit autonomii, životní podmínky a 
zdravotní stav starších osob;

5. zdůrazňuje, že je třeba podporovat spravedlivou transformaci, a domnívá se, že dobře 
koncipovaný mechanismus pro spravedlivou transformaci, včetně ambiciózního FST, 
by posloužil jako důležitý nástroj pro usnadnění transformace a dosažení ambiciózních 
cílů v oblasti klimatu a zároveň by řešil sociální a územní dopady;

6. vítá návrh Komise týkající se zřízení nástroje REACT-EU, který má zvýšit objem 
finančních prostředků pro EFRR, ESF a Fond evropské pomoci nejchudším osobám; je 
však hluboce znepokojen tím, že toto dočasné financování nestačí k řešení sociálního 
rozměru krize COVID-19, včetně nejnaléhavějších demografických výzev; vyjadřuje 
politování nad tím, že nedošlo k navýšení přídělu pro ESF+ ve víceletém finančním 
rámci na období 2021–2027; zdůrazňuje, že regiony by měly v zájmu řešení 
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demografických výzev proaktivněji využívat ESF s cílem řešit nezaměstnanost mladých 
lidí a poskytnout jim příležitost k zahájení profesní dráhy; vybízí členské státy, aby 
podporovaly programy odborné přípravy pro mladé lidi a rozvoj podnikatelského 
myšlení;

7. zdůrazňuje, že by regiony a obce měly aktivněji využívat fondy ESI k řešení 
demografických změn, a to zejména podporou vzdělávání, celoživotního učení, 
prohlubování dovedností, změn kvalifikace i rozvojem podnikatelských dovedností na 
všech úrovních vzdělávání s cílem pomoci lidem nalézt kvalitní pracovní místa a 
přizpůsobit se potřebám trhu práce, podporou malých a středních podniků, tvorbou 
kvalitních pracovních míst, a to i v řídce obydlených oblastech a oblastech ohrožených 
vylidňováním, posilováním lidského kapitálu, výzkumu a kapacity v oblasti inovace a 
podporou meziregionálních projektů, výměny informací a stříbrné ekonomiky; vítá v 
tomto ohledu aktualizovanou agendu dovedností pro Evropu, která může přispět k 
řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v zaostávajících regionech;

8. zdůrazňuje, že stárnutí populace zvyšuje tlak na zdravotnické služby a služby 
dlouhodobé péče, které byly koncipovány v odlišném demografickém kontextu a v 
současné době musí reagovat na potřeby v oblasti zdraví a péče, které má starší 
společnost; vyzývá členské státy, aby zvýšily investice do politik založených na právech 
a důkazech a zaměřených na lidi, do preventivních kampaní na podporu zdraví, 
infrastruktur, včasné diagnostiky a sociální ochrany pro dlouhodobou péči s cílem řešit 
rostoucí poptávku a zajistit, aby každý měl právo na včasný přístup ke kvalitní, cenově 
dostupné, preventivní a léčebné zdravotní péči, jak je zakotveno v evropském pilíři 
sociálních práv; zdůrazňuje, že při vymezování a provádění všech politik a činností 
Unie by měl být zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví; vyzývá členské státy, 
aby nedostatek zdravotníků řešily investováním do jejich dovedností a oceňováním a 
podporou zdravotnických profesí a zvyšováním jejich přitažlivosti a dostupnosti, se 
zvláštním zaměřením na venkovské a odlehlé oblasti;

9. zdůrazňuje, že uplatňování revidované Evropské sociální charty a zásad, jako je právo 
na rovné příležitosti, zdraví, dlouhodobou péči a přístup k základním službám, 
důchodům, bydlení a pomoci pro osoby bez domova, které jsou zahrnuty do evropského 
pilíře sociálních práv, má zásadní význam pro boj proti důsledkům demografických 
změn; dále vyzývá k tomu, aby finanční prostředky Unie byly využívány k zajištění 
přístupu ke zdravotnictví pro všechny prostřednictvím podpory zaměřené na zřizování 
lékařských ordinací a zachování nemocnic ve venkovských oblastech;

10. domnívá se, že fondy soudržnosti by měly být využívány na podporu aktivního stárnutí, 
zejména prostřednictvím iniciativ v oblasti sociálních inovací, jejichž cílem je mimo 
jiné usnadnit zaměstnávání starších osob, aktualizovat jejich dovednosti, zajistit jejich 
autonomii a podporovat mezigenerační výměnu; vyzývá Komisi, aby posílila své 
závazky, jako je například program asistovaného žití v přirozeném prostředí, což je 
důležitá iniciativa na podporu stříbrného hospodářství v EU, s cílem umožnit starším a 
závislým lidem žít déle doma, v prostředí, které znají, mimo jiné prostřednictvím 
využívání domácí automatizace, informačních a komunikačních technologií 
zaměřených na lidi, umělé inteligence a nepřetržité výměny osvědčených postupů v 
rámci EU;
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11. vyzývá k vytvoření evropského rámce pro strategii v oblasti péče, který zaručí kvalitní 
služby v oblasti péče a dlouhodobé péče a umožní širší využívání kvalitní a bezpečné 
péče na dálku a telemedicíny na základě etických norem tím, že pečovatelům poskytne 
právní záruky a stanoví nezbytné požadavky na odbornou přípravu s cílem zajistit péči a 
primární péči pro všechny lidi ve všech zeměpisných oblastech bez ohledu na jejich 
věk; vyzývá členské státy, aby uznaly hodnotu neformální péče a zlepšily sociální 
ochranu a podporu neformálních pečovatelů; vyzývá Komisi, aby na základě článku 25 
Listiny základních práv Evropské unie vypracovala a přijala Evropskou chartu práv 
starších osob;

12. vyzývá k přijetí rámcové směrnice o dlouhodobé péči, která by stanovila základní 
zásady a poskytla kritéria založená na důkazech pro dostupné kvalitní služby v oblasti 
dlouhodobé péče a podpory v celé EU a která by rovněž usnadnila uplatňování 
alternativních přístupů a podpořila přechod na služby zaměřené na člověka a komunitní 
služby;

13. zdůrazňuje, že spravedlivá a zdravá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem 
musí být zaručena všem; požaduje, aby se boj proti chudobě pracujících stal jednou z 
hlavních priorit EU;

14. zdůrazňuje, že index závislosti je třeba řešit snížením dlouhodobé nezaměstnanosti a 
chudoby pracujících, jakož i nezaměstnanosti mladých lidí a starších osob; připomíná, 
že univerzální přístup k cenově dostupným službám péče o děti a k dalším službám v 
oblasti péče a podpory je základním předpokladem pro to, aby se mnoho lidí, zejména 
žen a rodičů samoživitelů, stalo nebo zůstalo ekonomicky aktivními a aby byla zajištěna 
zdravá rovnováha mezi soukromým a pracovním životem;

15. vyjadřuje znepokojení nad migračními toky mladých lidí v EU z venkova do městských 
oblastí a do třetích zemí; zdůrazňuje, že v zájmu řešení těchto migračních vzorců a 
zamezení poklesu počtu obyvatel v produktivním věku je nezbytné poskytnout mladým 
lidem příležitosti v jejich domovských zemích; konstatuje, že nebude-li tato situace 
řádně vyřešena, povede případné zvýšení porodnosti pouze ke zvýšení migrace;

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby si vyměňovaly osvědčené postupy s cílem podpořit 
mladé lidi při dosahování samostatnosti a poskytnout jim výhody, jako jsou příspěvky 
na bydlení a zvýhodněné půjčky; vybízí členské státy, aby uznaly význam venkovských 
a odlehlých oblastí v jejich rozmanitosti a rozvíjely jejich potenciál zlepšováním jejich 
konektivity a podporou investic do místního hospodářství, posilováním podnikání a 
další emancipací žen v těchto oblastech, a to jak z hospodářského, tak sociálního 
hlediska, jakož i zajišťováním rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a 
podporou politik vstřícným k rodinám; uznává významnou úlohu, kterou by politika 
soudržnosti a společná zemědělská politika mohly hrát při podpoře a zvyšování 
zaměstnatelnosti a začleňování žen v těchto oblastech; vyzývá členské státy, aby 
rozvíjely venkovské a odlehlé oblasti zejména investováním do vhodných přístupových 
cest, vysokorychlostního širokopásmového připojení a klíčových a přiměřených zdrojů 
a materiálů pro školy, včetně moderního technologického vybavení ve školách, 
nemocnicích a ve všech dalších příslušných službách, a to i rozvojem účinné 
elektronické správy a podporou sociálních, kulturních a sportovních aktivit, které 
vybízejí ke zdravějšímu životnímu stylu a lepší kvalitě života cenově dostupnějším 
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způsobem;

17. zdůrazňuje, že je třeba řešit negativní dopady demografických změn způsobem, který 
bude založený na právech a bude sociálně spravedlivý, a to v souladu se zásadami a cíli 
uvedenými v evropském pilíři sociálních práv, zejména se zásadami týkajícími se práva 
na rovné příležitosti, zdraví, začlenění osob se zdravotním postižením, dlouhodobé péče 
a přístupu k základním službám, starobním důchodům a penzím, bydlení a pomoci pro 
osoby bez domova, které jsou zásadní pro podporu kvality života osob všech věkových 
kategorií na místní úrovni; dále vyzývá Komisi, aby vypracovala evropskou strategii 
pro demografickou změnu, která zajistí komplexní a integrovaný přístup k řešení 
demografických problémů a znevýhodnění, jak je uvedeno v článku 174 SFEU, a 
zabezpečila tak hospodářství, sociální začlenění zranitelných skupin a tvorbu 
pracovních míst v regionech EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
přiměřené, spolehlivé a srovnatelné údaje, které by lépe mapovaly situaci, v níž žijí a 
pracují starší lidé, včetně situace lidí, kteří žijí v pečovatelských zařízeních a lidí nad 65 
let; domnívá se, že vhodným mechanismem k zavedení a provádění této strategie by 
mohla být posílená spolupráce, a vyzývá proto Komisi, aby za tímto účelem 
spolupracovala s členskými státy;

18. opakuje svou výzvu členským státům, aby neprodleně přijaly návrh směrnice Rady o 
provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo 
víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (COM(2008)0426 final);

19. vyzývá Komisi, aby více podporovala politiky vnitrostátních a místních orgánů v oblasti 
migrace a inkluze, zejména prostřednictvím koordinace politik, výměny znalostí a 
finanční podpory; vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily přístup migrantů ke 
vzdělávání a na trh práce, a to zejména pro migrantky;

20. zdůrazňuje, že do politiky zaměstnanosti a dalších příslušných politik by měli být 
zapojeni zástupci zaměstnanců a odborové svazy, aby se zajistilo, že se budou 
zaměřovat především na zájmy pracovníků; zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
kolektivní vyjednávání a zvýšit jeho rozsah, aby byly zajištěny důstojné pracovní 
podmínky pro všechny; zdůrazňuje v tomto ohledu význam zdraví a bezpečnosti při 
práci, pracovního prostředí vstřícného ke starším pracovníkům a průběžného 
prohlubování dovedností pracovníků a jejich rekvalifikace, aby se zajistilo, že lidé 
budou moci pracovat až do dosažení zákonného věku odchodu do důchodu; opakuje, že 
je nutné odstranit rozdíly v zaměstnanosti, odměňování a důchodech mezi ženami a 
muži; vybízí členské státy, aby využívaly fondy soudržnosti ke zlepšování úrovně 
zaměstnanosti a začleňování žen, zejména ve venkovských a v méně rozvinutých 
oblastech a se zaměřením na potřeby žen, které se vrací na trh práce ve starším věku;

21. zdůrazňuje, že je jsou zapotřebí podpůrné a poradenské služby, které lidem poskytují 
perspektivu v životním cyklu a potírají strukturální diskriminaci na základě věku, 
zejména v oblasti zaměstnanosti; vyzývá k podpoře vnitrostátních veřejných služeb 
zaměstnanosti a evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti, zejména v jejich úsilí o 
podporu dlouhodobě neaktivních a starších uchazečů o zaměstnání; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit hospodářskou a sociální integraci pracovníků se zdravotním postižením a 
bojovat proti všem formám diskriminace s cílem dosáhnout inkluzivnějšího trhu práce; 
zdůrazňuje, že je zásadně důležité, aby společnosti v celé EU podporovaly rozsáhlejší 
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využívání režimů práce na dálku, které mohou sloužit jako nástroj pro zachování 
podniků, posílení místních komunit a v boji proti vylidňování venkova, což povede k 
pozitivní změně demografických trendů a omezení odlivu mozků; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh legislativního rámce s cílem upravit podmínky pro práci na dálku v 
celé EU a zajistit důstojné pracovní a zaměstnanecké podmínky v digitální ekonomice.
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