
AD\1217548SK.docx PE655.690v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2020/2039(INI)

3.12.2020

STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k zvráteniu demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov 
politiky súdržnosti
(2020/2039(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elżbieta Rafalska



PE655.690v03-00 2/13 AD\1217548SK.docx

SK

PA_NonLeg



AD\1217548SK.docx 3/13 PE655.690v03-00

SK

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. keďže vekový medián v krajinách EÚ27 sa zvýšil z 38,3 roka v roku 2001 na 43,1 roka 
v roku 2018; keďže od roku 2010 klesá počet obyvateľov v produktívnom veku 
a prognózy naznačujú ďalší pokles1; keďže je pravdepodobné, že v nasledujúcich 50 
rokoch sa počet obyvateľov v produktívnom veku zníži o 18 %2;

B. keďže Európania sa môžu tešiť z dlhšieho a zdravšieho života a stredná dĺžka života 
mužov aj žien pri narodení sa za posledných päť desaťročí zvýšila približne o desať 
rokov; keďže sa predpokladá, že v roku 2070 stredná dĺžka života dosiahne 86,1 roka u 
mužov a 90,3 roka u žien3; keďže sa očakáva, že počet závislých osôb a osôb so 
zdravotným postihnutím bude rásť, zatiaľ čo obyvateľstvo starne; keďže sa 
predpokladá, že index ekonomickej závislosti poproduktívnej zložky dosiahne do roku 
2030 úroveň 62 %4; keďže takmer polovica populácie starších osôb v roku 2014 uviedla 
ťažkosti s aspoň jednou činnosťou v oblasti osobnej starostlivosti alebo v domácnosti5;

C. keďže s pokračujúcim demografickým trendom bude chudoba v starobe pravdepodobne 
vzbudzovať čoraz väčšie obavy; keďže v roku 2018 bolo v EÚ27 15,5 % ľudí vo veku 
65 rokov a viac ohrozených chudobou6; keďže u žien je pravdepodobnejšie, že budú vo 
vyššom veku postihnuté chudobou a sociálnym vylúčením; keďže stredná dĺžka života 
žien pri narodení je o 5,5 rokov vyššia ako v prípade mužov7; keďže ženy nesú 
neprimeranú záťaž formálnej a neformálnej starostlivosti o deti, starších ľudí a osoby so 
zdravotným postihnutím; keďže tretina žien vo veku od 20 do 64 rokov sa z dôvodu 
rodinných alebo opatrovateľských povinností nezapája do platenej práce, v porovnaní 
s len 5 % ekonomicky neaktívnych mužov8; keďže v roku 2019 predstavoval percentný 
podiel žien žijúcich v jednočlennej domácnosti až 40 %, čo je viac ako dvojnásobok 
percentného podielu mužov žijúcich osamotene9;

D. keďže demografické zmeny majú vážny vplyv na sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť v EÚ, najmä vo vidieckych oblastiach a regiónoch, ktoré už zaostávajú; 
keďže demografický pokles v niektorých regiónoch zhoršuje existujúce nerovnosti 
a oslabuje kvalitu života ľudí; keďže nerovnosti v EÚ môžu prinútiť pracovníkov, aby si 
hľadali pracovné príležitosti v inom regióne alebo členskom štáte; keďže nástroje 
politiky súdržnosti musia riešiť viaceré faktory ovplyvňujúce migráciu do miest, iných 
regiónov alebo členských štátov; keďže medzi tými, ktorí opúšťajú vidiecke oblasti 

1 Výskumná služba Európskeho parlamentu, Demografické vyhliadky Európskej únie, marec 2020, s. 3.
2 Európska komisia, Správa o vplyve demografických zmien, jún 2020, s. 15.
3 Európska komisia, Správa o vplyve demografických zmien, jún 2020, s. 4.
4 Výskumná služba Európskeho parlamentu, Demografické vyhliadky Európskej únie, marec 2020, s. 5 – 6.
5 Eurostat, Štatistika funkčných obmedzení a obmedzení činnosti, november 2019.
6 Európska komisia, Správa o vplyve demografických zmien, jún 2020, s. 22.
7 Európska komisia, Správa o vplyve demografických zmien, jún 2020, s. 7.
8 EIGE, Gender Equality Index (Index rodovej rovnosti), 2019. Work-life balance (Rovnováha medzi pracovným 
a súkromným životom), 2020, s. 79.
9 Európska komisia, Správa o vplyve demografických zmien, jún 2020, s. 11.
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alebo znevýhodnené regióny, sú najmä mladí ľudia a ženy;

E. keďže voľný pohyb pracovníkov, ako aj vnútorná a vonkajšia migrácia, budú aj naďalej 
ovplyvňovať počet obyvateľov na úrovni Únie, členských štátov a na regionálnej 
úrovni; keďže migráciu a únik mozgov často spôsobujú sociálne a hospodárske rozdiely 
medzi krajinami, a to v rámci Únie, ako aj medzi EÚ a tretími krajinami;

F. keďže starnutie obyvateľstva spôsobuje pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku 
a môže viesť k úpadku obcí a dedín v celej EÚ; keďže rozhodnutia o zlúčení obcí a 
dedín alebo o ich začlenení do iných obcí alebo miest môžu tiež viesť k úplnému zániku 
obcí a dedín; keďže ambiciózne investície a kvalitné pracovné miesta a zlepšovanie 
prístupnosti a kvality služieb a infraštruktúry majú osobitný význam v regiónoch 
ohrozených vyľudňovaním a ich cieľom je posilniť obnovu hospodárstva týchto 
regiónov a ich dlhodobú konkurencieschopnosť na jednotnom trhu a zvrátiť tak 
negatívne demografické trendy;

G. keďže je pravdepodobné, že pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvňuje demografické 
trendy v EÚ, a keďže táto pandémia opäť odhalila nedostatok politických reakcií na 
vplyv demografických zmien v EÚ, ako je nedostatok primeraného a cenovo 
dostupného bývania, kvalitných zariadení starostlivosti a vhodných služieb v oblasti 
opatery a podpory, ako to ukazuje jav závažného nedostatku zdravotnej starostlivosti; 
keďže negatívne demografické trendy znamenajú, že je potrebná väčšia solidarita medzi 
generáciami, čo je kľúčové pre úspešné zotavenie sa z krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a z budúcich kríz a pre vytvorenie spravodlivejších, inkluzívnejších a 
odolnejších spoločností; keďže pandémia ochorenia COVID-19 opäť zdôraznila 
význam ochrany a podpory dôstojnosti starších ľudí a ich základných práv v EÚ;

H. keďže intenzita a rýchlosť demografickej zmeny so sebou prináša značný hospodársky, 
sociálny a environmentálny tlak na vlády členských štátov, ako aj na miestne 
a regionálne orgány pri poskytovaní a udržovaní verejných služieb vrátane vzdelávania, 
zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, bývania, sociálnych služieb, 
dôchodkov, verejnoprospešných služieb a infraštruktúry prispôsobenej starším osobám; 
keďže bez primeranej politickej reakcie sa tento tlak ešte zintenzívni znížením počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov, zvýšením indexu ekonomickej závislosti 
poproduktívnej zložky a rastúcim počtom chronických ochorení;

I. keďže riešenie demografických výziev si vyžaduje koordinované opatrenia 
a komplexný súbor politík vrátane cielených opatrení v oblasti zamestnanosti, sociálnej 
ochrany, zdravia a bezpečnosti pri práci, vzdelávania a zručností, ktoré si vyžadujú čas 
na prípravu a dosiahnutie účinku; keďže niektoré negatívne vplyvy demografickej 
zmeny v najviac postihnutých regiónoch si vyžadujú okamžitú reakciu s pomocou 
nástrojov Únie;

J. keďže primeraná infraštruktúra, cenovo dostupné veľmi kvalitné služby, najmä v oblasti 
zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o staršie osoby, starostlivosti o deti, dlhodobej 
starostlivosti a zariadení dennej starostlivosti budú zohrávať kľúčovú úlohu; keďže 
úloha práce na diaľku, digitálneho vzdelávania, telestarostlivosti a telemedicíny sa musí 
najprv riadne posúdiť a potom prípadne ďalej rozvíjať a riadne vykonávať s cieľom 
rozšíriť ich zavádzanie a zabezpečiť kvalitu života a bezpečnosť občanov; keďže je 
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nevyhnutné uznať význam programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 
pri financovaní projektov týkajúcich sa dlhodobej starostlivosti; keďže je nevyhnutné 
zabezpečiť všeobecný prístup k výrobkom a službám pre rodiny, osoby so zdravotným 
postihnutím a starších ľudí v súlade s koncepciou dizajnu pre všetkých;

K. keďže je dôležité, aby EÚ začlenila demografické otázky do všetkých svojich politík, a 
to aj ich zaradením do svojich dlhodobých priorít a rozpočtových riadkov, najmä do 
svojich politík v oblasti priemyslu a udržateľného rozvoja, a do európskeho semestra, a 
aby zbierala a monitorovala spoľahlivé rozsiahle štatistické údaje a podporovala 
výskum a výmenu osvedčených postupov na všetkých úrovniach s cieľom podporiť 
lepšie pochopenie demografických výziev, predvídať ich vplyv na miestne trhy práce a 
rozvíjať inovatívne, účinné a ekologické politické riešenia na zabezpečenie prostredia 
priaznivého pre starších ľudí; keďže demografické výzvy nemožno riešiť bez zavedenia 
priemyselnej stratégie Únie, ktorá by zabezpečila verejné investície, kvalitné pracovné 
miesta, verejný výskum a inovácie, verejné vzdelávanie podporujúce vyvážený rozvoj 
a udržateľnosť; keďže Parlament vo svojom uznesení z 15. novembra 2011 
o demografickej zmene a jej dôsledkoch pre budúcu politiku EÚ v oblasti súdržnosti10 
a vo svojom uznesení zo 14. novembra 2017 o zavádzaní nástrojov politiky súdržnosti 
zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny11 požadoval použitie všetkých 
dostupných nástrojov EÚ vrátane financovania politiky súdržnosti na riešenie výziev, 
ktoré so sebou prináša demografická zmena;

L. keďže nástroje politiky súdržnosti predstavujú hlavný zdroj verejných investícií v EÚ 
a tvoria 8,5 % verejných kapitálových investícií v EÚ, 41 % investícií v krajinách 
EÚ13, pričom v ďalších členských štátoch  presahujú 50 %12;

M. keďže mladí ľudia museli znášať neúmerný podiel záťaže už počas hospodárskej 
a finančnej krízy v roku 2008; keďže boj proti nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti 
mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti, nerovnosti a vylúčeniu mladých a starších 
ľudí zostáva jednou z kľúčových výziev, ktorým čelia regióny EÚ; keďže dostupnosť 
pracovných miest a príležitostí – a to aj počas fáz oživenia a obnovy – a vysokokvalitné 
služby zlepšujú kvalitu života a posilňujú vidiecke oblasti, čo im umožňuje bojovať 
proti vyľudňovaniu a nerovnostiam medzi regiónmi; keďže európske štrukturálne a 
investičné fondy by sa mali aktívnejšie využívať na podporu mladých ľudí, starších 
ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a iných zraniteľných skupín pri ich vstupe alebo 
zotrvaní na trhu práce a na získanie kvalitného zamestnania, pričom osobitná pozornosť 
by sa mala venovať najvyľudnenejším vidieckym a odľahlým oblastiam;

N. keďže význam rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom nie je riadne 
uznaný; keďže rodičom, deťom a rodinám sa musí zaručiť podpora vrátane dostupnej 
infraštruktúry starostlivosti o deti, pružných foriem organizácie práce, pomoci 
jednorodičovským rodinám a rodičom s deťmi so zdravotným postihnutím a primeranej 
finančnej podpory počas materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky; keďže takáto 
podpora môže pomôcť zvrátiť negatívne demografické trendy;

O. keďže všetky politiky, ktoré riešia demografické príležitosti a výzvy musia byť založené 

10 Prijaté texty, P7_TA(2011)0485.
11 Prijaté texty, P8_TA(2017)0427.
12 Európska komisia, Údaje o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, október 2018.
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na dôkazoch a právach, musia sa zameriavať na osoby, a predovšetkým žiadnym 
spôsobom nesmú oslabovať reprodukčné práva jednotlivcov; keďže investície do oblastí 
sexuálneho a reprodukčného zdravia, rodovej rovnosti, zdravotnej starostlivosti a 
služieb starostlivosti a s nimi súvisiacej infraštruktúry sú dôležitými prvkami pri riešení 
demografických výziev;

P. keďže diskriminácia na základe pohlavia, náboženstva, veku, zdravotného postihnutia 
alebo sexuálnej orientácie je zakázaná a predstavuje porušenie základných hodnôt Únie;

Q. keďže koordinovaný prístup k demografickej zmene – v rámci zmlúv – by mal 
mimoriadny význam pre zvrátenie súčasných negatívnych demografických trendov a 
podporil by územnú, hospodársku a sociálnu súdržnosť a znížil by mieru 
nezamestnanosti v EÚ; keďže podľa článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) treba v tejto súvislosti venovať osobitnú pozornosť regiónom, ktoré sú vážne 
a trvalo znevýhodnené demografickými podmienkami; keďže vidiecke oblasti 
a agropotravinárske odvetvie predstavujú dôležité prvky pre spoločnosť ako celok a pre 
dosiahnutie silného a odolného hospodárstva EÚ; keďže poľnohospodárski pracovníci v 
riedko osídlených vidieckych oblastiach a v oblastiach ohrozených vyľudňovaním môžu 
čeliť vyššiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia13;

R. keďže demografická zmena by sa mala vnímať ako štrukturálna zmena, ktorá musí byť 
sociálne udržateľná a musí uznávať, oceňovať a využívať potenciál ľudí v každom veku 
a ktorá si preto bude vyžadovať zapojenie tvorcov politík na všetkých príslušných 
úrovniach a zapojenie občianskej spoločnosti; keďže v tejto súvislosti je starnutie 
obyvateľstva aj príležitosťou na budovanie striebornej ekonomiky; keďže demografické 
zmeny môžu predstavovať príležitosti a môžu zdôrazniť potrebu podporovať nové 
perspektívy rozvoja, najmä vidieckych oblastí, okrem iného prostredníctvom dopytu po 
kvalitných potravinách, rozvoja udržateľného cestovného ruchu a posilnenia striebornej 
ekonomiky, sociálnych inovácií a infraštruktúry;

1. vyzýva členské štáty, aby využívali Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a 
zdroje z Kohézneho fondu na zvýšenie atraktívnosti oblastí, ktoré čelia vážnym a 
trvalým demografickým znevýhodneniam, a najmä zdroje z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu (ESF) a budúceho ESF+, na 
riešenie demografických zmien spôsobom založeným na právach a sociálne 
spravodlivým spôsobom so zameraním na zraniteľné a znevýhodnené skupiny a na 
zlepšenie kvality a dostupnosti verejných priestorov pre všetkých; okrem toho vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili prístup k sociálnym službám pre všetkých, najmä pre osoby 
so zdravotným postihnutím, deti a staršie osoby, a aby podporovali prístupné, cenovo 
dostupné a odolné systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ; zdôrazňuje, že úspešná 
kapacita čerpania Kohézneho fondu na regionálnej úrovni vo veľkej miere závisí aj od 
územných, sociálnych, politických a hospodárskych podmienok; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili, že výrobky a služby financované z Kohézneho fondu 

13 „V roku 2015 bola o niečo viac ako štvrtina (25,5 %) vidieckeho obyvateľstva ohrozená chudobou alebo 
sociálnym vylúčením, zatiaľ čo relatívne nižší podiel bol zaznamenaný u ľudí žijúcich v mestách (24,0 %). 
Podľa údajov Eurostatu z roku 2016 sa tento trend ďalej prehĺbil a v súčasnosti čelí riziku chudoby alebo 
sociálneho vylúčenia vyšší podiel obyvateľov EÚ28 žijúcich vo vidieckych oblastiach (v porovnaní s mestskými 
oblasťami).“ (Výskumná služba Európskeho parlamentu, Demografické vyhliadky Európskej únie, marec 2020, 
s. 16).
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budú prístupné zraniteľným skupinám v súlade s koncepciou dizajnu pre všetkých; 
pripomína zodpovednosť členských štátov za ich vlastné verejné služby;

2. zdôrazňuje význam podpory sociálneho začlenenia prostredníctvom spolupráce medzi 
sociálnymi partnermi, občianskou spoločnosťou, regionálnymi a miestnymi orgánmi 
a s miestnym obyvateľstvom pri navrhovaní a vykonávaní politík a osobitných opatrení, 
ako aj vo všetkých fázach programovania, s cieľom zlepšiť plánovanie a čerpanie 
európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť úplnú účasť občanov na demokratických procesoch;

3. výzva členské štáty, aby využívali zdroje Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
a EFRR na podporu nezávislého spôsobu života a mobility, boj proti izolácii dopravy 
a zlepšenie digitálnej a telekomunikačnej infraštruktúry, najmä mobilnej 
a širokopásmovej internetovej pripojiteľnosti vo vyľudňujúcich sa, vidieckych, 
okrajových, odľahlých a najvzdialenejších oblastiach, ktoré sú menej rozvinuté, majú 
vysokú mieru starnutia, vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí a čelia úniku 
mozgov, s cieľom umožniť prístup k verejným službám a zvýšiť počet pracovných 
príležitostí; zdôrazňuje, že na to, aby mladí a starší ľudia mohli pracovať, študovať 
a aktívne sa zapájať do modernej spoločnosti, musia dostať príležitosť získať potrebné 
digitálne zručnosti; nabáda preto k podpore rozvojových iniciatív, sociálnych služieb 
a rozvoja vzdelávacích inštitúcií a zariadení odbornej prípravy v rámci malých 
spoločenstiev v týchto oblastiach;

4. vyzýva členské štáty, aby vo väčšej miere mobilizovali zdroje ESF a Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST) a aby ich kombinovali s vnútroštátnymi a miestnymi 
investíciami s cieľom riešiť sociálne vylúčenie, energetickú chudobu a materiálnu 
depriváciu, aby účinne bojovali proti digitálnej priepasti a digitálnemu vylúčeniu, najmä 
vo vidieckych oblastiach a medzi mladými ľuďmi, staršími ľuďmi a osobami 
so zdravotným postihnutím, a aby zabezpečovali prístup k digitálnym nástrojom 
a programom a k cenovo dostupným komunikačným infraštruktúram; požaduje preto 
prístupné a cenovo dostupné príležitosti na získanie digitálnych zručností spôsobom, 
ktorý bude prispôsobený potrebám starších osôb; poukazuje na to, že tieto iniciatívy 
majú väčšiu šancu na úspech, ak sú prepojené s príležitosťami na medzigeneračnú 
výmenu; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mohol ďalej skúmať a podporovať 
potenciál digitalizácie, robotizácie a umelej inteligencie – pri súčasnom zabezpečení 
vysokých etických noriem –, zaručujúc začlenenie, s cieľom zlepšiť autonómiu 
a životné a zdravotné podmienky starších ľudí;

5. zdôrazňuje potrebu podporiť spravodlivú transformáciu a domnieva sa, že dobre 
navrhnutý Mechanizmus spravodlivej transformácie vrátane FST by bol dôležitým 
nástrojom na uľahčenie tejto transformácie a dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti 
klímy a zároveň by riešil sociálne a územné vplyvy;

6. víta návrh Komisie týkajúci sa zriadenia nástroja REACT-EU, ktorý je určený na 
zvýšenie objemu finančných prostriedkov EFRR, ESF a Fondu európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby; je však hlboko znepokojený tým, že toto dočasné financovanie 
nepostačuje na riešenie sociálneho rozmeru krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ani 
najnaliehavejších demografických výziev; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 
v dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 nie je žiadne zvýšenie 



PE655.690v03-00 8/13 AD\1217548SK.docx

SK

rozpočtových prostriedkov pridelených na ESF+; zdôrazňuje, že v záujme riešenia 
demografických výziev by mali regióny aktívnejšie využívať ESF na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a na poskytovanie mladým ľuďom príležitostí na začatie 
kariéry; vyzýva členské štáty, aby podporovali programy odbornej prípravy pre 
mladých ľudí a rozvoj podnikateľského ducha;

7. zdôrazňuje, že regióny a obce by mali aktívnejšie využívať EŠIF na riešenie 
demografických zmien, a to najmä podporou vzdelávania, celoživotného vzdelávania, 
zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie, ako aj rozvoja podnikateľských zručností na 
všetkých úrovniach vzdelávania, s cieľom pomôcť ľuďom nájsť si kvalitné pracovné 
miesto a prispôsobiť sa potrebám trhu práce, a to podporou MSP, vytváraním kvalitných 
pracovných miest, a to aj v riedko osídlených oblastiach a oblastiach ohrozených 
vyľudňovaním, a posilňovaním ľudského kapitálu, výskumu a inovačných kapacít, ako 
aj podporou medziregionálnych projektov, výmeny informácií a striebornej ekonomiky; 
v tejto súvislosti víta aktualizovaný program v oblasti zručností pre Európu, ktorý môže 
napomáhať riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v zaostávajúcich 
regiónoch;

8. zdôrazňuje, že starnutie obyvateľstva zvyšuje tlak na zdravotnícke služby a služby 
dlhodobej starostlivosti, ktoré boli navrhnuté v odlišnom demografickom kontexte 
a ktoré v súčasnosti musia reagovať na potreby v oblasti zdravia a starostlivosti v staršej 
spoločnosti; vyzýva členské štáty, aby zvýšili investície do politík založených na 
právach a dôkazoch a zameraných na ľudí, do preventívnych a propagačných kampaní 
v oblasti zdravia, infraštruktúry, včasnej diagnostiky a sociálnej ochrany v súvislosti 
s dlhodobou starostlivosťou s cieľom riešiť rastúci dopyt a zabezpečiť, aby mal každý 
právo na včasný prístup k veľmi kvalitnej, cenovo dostupnej, preventívnej a liečebnej 
zdravotnej starostlivosti, ako je zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv; 
zdôrazňuje, že pri vymedzovaní a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie by sa 
mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia; vyzýva členské štáty, aby 
nedostatok zdravotníckych pracovníkov riešili  investovaním do zručností a oceňovaním 
a podporovaním zdravotníckych profesií a zvyšovaním ich atraktívnosti, s osobitným 
zameraním na vidiecke a odľahlé oblasti;

9. zdôrazňuje, že uplatňovanie revidovanej Európskej sociálnej charty a zásad, ako je 
právo na rovnaké príležitosti, zdravie, dlhodobú starostlivosť a prístup k základným 
službám, dôchodkom, bývaniu a pomoci pre bezdomovcov, ktoré sú zakotvené 
v Európskom pilieri sociálnych práv, je nevyhnutné na boj proti dôsledkom 
demografických zmien; okrem toho požaduje, aby sa finančné prostriedky Únie využili 
na zabezpečenie prístupu k zdraviu pre všetkých, a to podporou zriaďovania praxí 
všeobecných lekárov a zachovania nemocníc vo vidieckych oblastiach;

10. domnieva sa, že Kohézny fond by sa mal využívať na podporu aktívneho starnutia, 
najmä prostredníctvom iniciatív zameraných okrem iného na uľahčenie zamestnávania 
starších ľudí, aktualizáciu ich zručností, zabezpečenie ich autonómie a na podporu 
medzigeneračných výmen; vyzýva Komisiu, aby pokročila vo svojich záväzkoch, ako je 
program Pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní, ktorý je dôležitou 
iniciatívou podporujúcou striebornú ekonomiku, aby sa tak umožnilo starším ľuďom 
a osobám odkázaným na starostlivosť dlhšie žiť doma v známom prostredí, a to aj 
využívaním automatizácie domácnosti, informačných a komunikačných technológií 
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sústredených na človeka, umelej inteligencie a sústavnej výmeny najlepších postupov 
v celej EÚ;

11. požaduje vytvorenie európskeho rámca pre stratégiu v oblasti starostlivosti, ktorý zaručí 
kvalitné služby starostlivosti a dlhodobej starostlivosti a umožní širšie využívanie 
kvalitnej a bezpečnej diaľkovej starostlivosti a telemedicíny – na základe spoločných 
etických noriem – tým, že pracovníkom v oblasti starostlivosti poskytne právne záruky 
a stanoví potrebné požiadavky na odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť opateru 
a primárnu starostlivosť pre všetkých, bez ohľadu na ich vek, a to v ktorejkoľvek 
geografickej oblasti; vyzýva členské štáty, aby uznali hodnotu neformálnej starostlivosti 
a zlepšili sociálnu ochranu a podporu neformálnych opatrovateľov; vyzýva Komisiu, 
aby na základe článku 25 Charty základných práv Európskej únie vypracovala a prijala 
európsku chartu na ochranu práv starších osôb;

12. požaduje vytvorenie rámcovej smernice o dlhodobej starostlivosti, v ktorej by sa 
stanovili základné zásady a kritériá založené na dôkazoch pre dostupnú a kvalitnú 
dlhodobú starostlivosť a podporné služby v celej EÚ a ktorá by zároveň uľahčila 
vykonávanie alternatívnych prístupov, čím by sa podporil prechod na služby zamerané 
na jednotlivca a komunitné služby;

13. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť pre všetkých spravodlivú a zdravú rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom; žiada, aby sa riešenie chudoby zamestnaných osôb 
stalo jednou z hlavných priorít EÚ.

14. zdôrazňuje potrebu riešiť otázku indexu ekonomickej závislosti poproduktívnej zložky, 
a to znížením dlhodobej nezamestnanosti a chudoby zamestnaných osôb a 
nezamestnanosti mladých a starších ľudí; pripomína, že univerzálny prístup k cenovo 
dostupnej starostlivosti o deti a k iným službám starostlivosti a podpory je pre mnoho 
ľudí – najmä pre ženy a osamelých rodičov – predpokladom toho, aby sa  stali alebo aby 
zostali ekonomicky aktívni a aby sa zabezpečila zdravá rovnováha medzi pracovným 
a súkromným životom;

15. vyjadruje znepokojenie nad migračnými tokmi mladých ľudí v EÚ z vidieka 
do mestských oblastí a do tretích krajín; zdôrazňuje, že v záujme riešenia týchto 
migračných modelov a zamedzenia poklesu počtu obyvateľov v produktívnom veku je 
nevyhnutné poskytovať mladým ľuďom príležitosti v ich domovských krajinách; 
konštatuje, že ak sa táto situácia nebude náležite riešiť, každé potenciálne zvýšenie 
pôrodnosti povedie len k nárastu migrácie;

16. naliehavo vyzýva členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy s cieľom podporiť 
mladých ľudí, aby viedli samostatný život, a poskytovať im výhody, ako sú príspevky 
na bývanie a zvýhodnené pôžičky; nabáda členské štáty, aby uznali význam vidieckych 
a odľahlých oblastí z hľadiska ich rozmanitosti a rozvíjali ich potenciál zlepšením ich 
pripojiteľnosti a stimulovaním investícií do miestneho hospodárstva, podporovaním 
podnikania a ďalším posilňovaním postavenia žien žijúcich v týchto oblastiach – a to 
z hospodárskeho, ako aj zo sociálneho hľadiska – a zabezpečovaním rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom a podporovaním politík ústretových voči rodine; 
uznáva významnú úlohu, ktorú by politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska 
politika mohli zohrávať pri podpore a posilňovaní zamestnateľnosti a začleňovania žien 
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v týchto oblastiach; vyzýva členské štáty, aby rozvíjali vidiecke a odľahlé oblasti najmä 
investovaním do vhodných prístupových trás, vysokorýchlostného širokopásmového 
internetu a dôležitých a primeraných zdrojov a materiálov pre školy vrátane moderného 
technologického vybavenia v školách, nemocniciach a všetkých ostatných príslušných 
službách – a to aj rozvíjaním účinnej elektronickej správy vecí verejných – a do 
podpory sociálnych, kultúrnych a športových činností, ktoré nabádajú k zdravšiemu 
životnému štýlu a lepšej kvalite života cenovo dostupnejším spôsobom;

17. zdôrazňuje, že negatívny vplyv demografickej zmeny je nutné riešiť spôsobom, ktorý je 
založený na právach a je sociálne spravodlivý, v súlade so zásadami stanovenými 
v Európskom pilieri sociálnych práv, najmä pokiaľ ide o zásady týkajúce sa práva na 
rovnaké príležitosti, zdravia, začleňovania osôb so zdravotným postihnutím, dlhodobej 
starostlivosti a prístupu k základným službám, príjmu v starobe a dôchodkom, bývaniu 
a pomoci pre bezdomovcov, ktoré sú nevyhnutné na podporu kvality života ľudí 
všetkých vekových kategórií na miestnej úrovni; vyzýva ďalej Komisiu, aby 
vypracovala európsku stratégiu v oblasti demografickej zmeny, ktorá poskytne 
komplexný a integrovaný prístup k riešeniu demografických výziev a znevýhodnení, 
ako sa stanovuje v článku 174 ZFEÚ, čím sa zabezpečí hospodárstvo, sociálne 
začlenenie zraniteľných skupín a vytváranie pracovných miest v regiónoch EÚ; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam primeraných, spoľahlivých a porovnateľných údajov, 
ktoré by lepšie mapovali situáciu týkajúcu sa života a práce starších ľudí vrátane osôb 
žijúcich v zariadeniach starostlivosti a osôb vo veku nad 65 rokov; domnieva sa, že 
posilnená spolupráca by mohla byť vhodným nástrojom na zavedenie a vykonávanie 
tejto stratégie, a vyzýva preto Európsku komisiu, aby na tento účel spolupracovala 
s členskými štátmi;

18. opakovane vyzýva členské štáty, aby bezodkladne prijali návrh smernice Rady 
o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské 
vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu 
(COM(2008)0426 final);

19. vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju podporu migračných a integračných politík 
vnútroštátnych a miestnych orgánov, najmä prostredníctvom koordinácie politík, 
výmeny poznatkov a finančnej podpory; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili 
prístup migrantov – a najmä migrantiek – k vzdelávaniu a na trh práce;

20. zdôrazňuje, že do politík zamestnanosti a do ďalších príslušných politík by mali byť 
zapojení zástupcovia zamestnancov a odborových zväzov, aby sa zabezpečilo, že 
záujmy pracovníkov budú stredobodom týchto politík; zdôrazňuje potrebu podporovať 
kolektívne vyjednávanie a rozšíriť jeho rozsah s cieľom zabezpečiť dôstojné pracovné 
podmienky pre všetkých; zdôrazňuje, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
pracovné prostredie prispôsobené starším osobám a sústavná rekvalifikácia 
a zvyšovanie úrovne zručností pracovníkov sú dôležité na zabezpečenie toho, aby mohli 
ľudia pracovať až do dosiahnutia zákonného veku odchodu do dôchodku; opakovane 
pripomína potrebu odstrániť rozdiely v zamestnanosti, odmeňovaní a dôchodkoch žien 
a mužov; nabáda členské štáty, aby na zlepšenie úrovne zamestnanosti a začleňovania 
žien využívali Kohézny fond, a to najmä vo vidieckych a menej rozvinutých oblastiach, 
a aby sa zameriavali na potreby žien vracajúcich sa na trh práce v staršom veku;
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21. zdôrazňuje potrebu zabezpečenia podporných a poradenských služieb, ktoré ľuďom 
poskytujú perspektívu, pokiaľ ide o životný cyklus, a ktoré bojujú proti štrukturálnej 
diskriminácii na základe veku, najmä v oblasti zamestnanosti; požaduje podporu 
vnútroštátnych verejných služieb zamestnanosti a európskej siete verejných služieb 
zamestnanosti, najmä v ich úsilí o podporu dlhodobo neaktívnych a starších uchádzačov 
o zamestnanie; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť hospodársku a sociálnu integráciu 
pracovníkov so zdravotným postihnutím a bojovať proti všetkým formám diskriminácie 
s cieľom dosiahnuť inkluzívnejší trh práce; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby 
spoločnosti v celej EÚ podporovali rozsiahlejšie využívanie systémov telepráce, ktoré 
môžu slúžiť ako nástroj na udržanie podnikov, posilnenie miestnych spoločenstiev a 
riešenie vyľudňovania vidieka, čím sa môžu pozitívne meniť demografické trendy a 
obmedziť únik mozgov; vyzýva Komisiu, aby navrhla legislatívny rámec na reguláciu 
podmienok telepráce v celej EÚ a zabezpečila dôstojné podmienky práce a 
zamestnávania v digitálnom hospodárstve.
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