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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se je povprečna starost v EU-27 z 38,3 leta v letu 2001 povišala na 43,1 leta v 
letu 2018; ker se število delovno sposobnega prebivalstva zmanjšuje od leta 2010 in 
napovedi kažejo, da se bo upadanje nadaljevalo1; ker se bo število delovno sposobnega 
prebivalstva v naslednjih 50 letih verjetno zmanjšalo za 18 %2;

B. ker je življenje Evropejcev daljše in bolj zdravo ter ker se je v zadnjih petih desetletjih 
pričakovana življenjska doba ob rojstvu za moške in ženske podaljšala za približno 
deset let; ker naj bi leta 2070 pričakovana življenjska doba za moške dosegla 86,1 leta, 
za ženske pa 90,3 leta3; ker naj bi se število vzdrževanih oseb in invalidov povečalo, 
prebivalstvo pa se stara; ker naj bi koeficient starostne odvisnosti starejših do leta 2030 
dosegel 62 %4; ker je imela leta 2014 skoraj polovica starejšega prebivalstva težave z 
opravljanjem najmanj ene dejavnosti osebne nege ali v gospodinjstvu5;

C. ker bo glede na demografske trende revščina starejših verjetno vse večja težava; ker je 
bilo leta 2018 v EU-27 15,5 % ljudi, starih 65 let ali več, izpostavljenih tveganju 
revščine in socialne izključenosti v starosti6;ker je verjetnost revščine in socialne 
izključenosti v starosti večja za ženske; ker je pričakovana življenjska doba ob rojstvu 
za ženske približno 5,5 leta daljša kot za moške7; ker je na ženskah nesorazmerni del 
bremena formalne in neformalne oskrbe otrok, starejših in invalidov; ker zaradi 
družinskih obveznosti in obveznosti oskrbe plačanega dela ne opravlja tretjina žensk v 
starosti od 20 do 64 let, medtem ko je takih moških samo 5 %8; ker je bil leta 2019 
delež žensk, ki živijo v gospodinjstvu z enim članom, kar 40-odstoten in več kot dvakrat 
večji od deleža moških, ki živijo sami9;

D. ker demografske spremembe močno vplivajo na socialno, ekonomsko in teritorialno 
kohezijo v EU, zlasti na podeželju in v regijah, ki že zaostajajo; ker se zaradi 
demografskega upada v nekaterih regijah povečujejo obstoječe neenakosti in poslabšuje 
kakovost življenja; ker se zaradi neenakosti v EU lahko zgodi, da so delavci 
zaposlitvene možnosti prisiljeni iskati v drugi regiji ali državi članici; ker morajo 
instrumenti kohezijske politike obravnavati številne dejavnike, ki vplivajo na migracije 
v mesta, druge regije ali države članice; ker podeželje in prikrajšane regije zapuščajo 

1 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, Demographic outlook of the European Union (Demografske 
napovedi za Evropsko unijo), marec 2020, str. 3.
2 Evropska komisija, Poročilo o vplivu demografskih sprememb, junij 2020, str. 15.
3 Evropska komisija, Poročilo o vplivu demografskih sprememb, junij 2020, str. 4.
4 Služba Evropskega parlamenta za raziskave, Demographic outlook of the European Union (Demografske 
napovedi za Evropsko unijo), marec 2020, str. 5 in 6.
5 Eurostat, Functional and activity limitations statistics (Statistični podatki o funkcionalnih omejitvah in 
omejitvah dejavnosti), november 2019.
6 Evropska komisija, Poročilo o vplivu demografskih sprememb, junij 2020, str. 22.
7 Evropska komisija, Poročilo o vplivu demografskih sprememb, junij 2020, str. 7.
8 EIGE, Indeks enakosti spolov za leto 2019. Work-life balance (Usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja), 2020, str. 79.
9 Evropska komisija, Poročilo o vplivu demografskih sprememb, junij 2020, str. 11.
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zlasti mladi in ženske;

E. ker bodo prosto gibanje delavcev ter notranje in zunanje migracije še naprej vplivali na 
število prebivalcev na ravni Unije ter na nacionalni in regionalni ravni; ker so razlog za 
migracije in beg možganov pogosto socialne in gospodarske razlike med državami, tako 
znotraj Unije kot tudi med EU in tretjimi državami;

F. ker staranje prebivalstva povzroča zmanjševanje števila delovno sposobnega 
prebivalstva, zaradi njega pa lahko pride tudi do upada občin in vasi po vsej EU; ker 
lahko popolno izginotje občin in vasi povzročijo tudi odločitve za združitev občin in 
vasi ali njihovo vključitev v druge občine; ker so ambiciozne naložbe in kakovostna 
delovna mesta ter izboljšanje dostopnosti in kakovosti storitev in infrastrukture zlasti 
pomembni v regijah, ki jim grozi depopulacija, da bi okrepili njihovo gospodarsko 
okrevanje in dolgoročno konkurenčnost na enotnem trgu, zaradi česar bi se negativni 
demografski trendi obrnili;

G. ker je verjetno, da bo pandemija covida-19 vplivala na demografske trende v EU, in je z 
njo znova izpostavljeno pomanjkanje odzivov politike na učinek demografskih 
sprememb v EU, kot so pomanjkanje primernih in cenovno dostopnih stanovanj, 
kakovostnih ustanov za oskrbo ter ustreznih storitev za oskrbo in podporo; ker negativni 
demografski trendi pomenijo, da je potrebna večja medgeneracijska solidarnost, ki je 
bistvena za uspešno okrevanje po krizi zaradi covida-19 in prihodnjih krizah ter za 
oblikovanje pravičnejših, bolj vključujočih in odpornejših družb; ker je pandemija 
covida-19 znova poudarila, kako pomembno je zaščititi in spodbujati dostojanstvo 
starejših in njihove temeljne pravic v EU;

H. ker demografske spremembe zaradi svoje intenzivnosti in hitrosti povzročajo velike 
gospodarske, socialne, in okoljske pritiske na vlade držav članic ter lokalne in 
regionalne oblasti pri zagotavljanju in vzdrževanju javnih storitev, tudi izobraževanja, 
zdravstva, socialnega varstva, stanovanj, socialnih storitev, pokojnin, javnih storitev in 
starosti prijazne infrastrukture; ker se bo brez ustreznega političnega odziva ta pritisk še 
povečal zaradi upada aktivnega prebivalstva, višjega deleža vzdrževanih oseb in vse 
večje razširjenosti kroničnih bolezni;

I. ker sta za obravnavo demografskih izzivov potrebna usklajeno ukrepanje in celovit 
sklop politik, vključno s ciljno usmerjenimi ukrepi na področjih zaposlovanja, socialne 
zaščite, varnosti in zdravja pri delu, izobraževanja ter znanj in spretnosti, za njihovo 
pripravo in učinke pa je potreben čas; ker je zaradi nekaterih negativnih učinkov 
demografskih sprememb v najbolj prizadetih regijah nujen takojšen odziv s podporo 
instrumentov Unije;

J. ker bodo imele ustrezna infrastruktura in cenovno dostopne kakovostne storitve, zlasti 
zdravstvo, oskrba starejših, varstvo otrok, dolgotrajna oskrba in dnevno varstvo, zelo 
pomembno vlogo; ker je treba najprej ustrezno oceniti vlogo, ki jo imajo delo na 
daljavo, digitalno izobraževanje, oskrba na daljavo in telemedicina, ter jo po možnosti 
nadalje razviti in ustrezno izvajati, da bi razširili njihovo uporabo ter zagotovili 
kakovost življenja in varnost državljanov; ker je treba priznati pomen programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) pri financiranju projektov, povezanih z 
dolgotrajno oskrbo; ker je nujno zagotoviti splošno dostopnost izdelkov in storitev za 
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družine, invalide in starejše osebe v skladu s konceptom univerzalnega oblikovanja;

K. ker je za EU pomembno, da vključi demografska vprašanja v vse svoje politike, tudi 
tako, da jih vključi v svoje dolgoročne prednostne naloge in proračunske vrstice, zlasti v 
industrijske politike in politike trajnostnega razvoja ter v evropski semester, ter da zbira 
in spremlja zanesljive obsežne statistične podatke ter podpira raziskave in izmenjavo 
dobre prakse na vseh ravneh, da bi spodbudila boljše razumevanje demografskih 
izzivov, predvidela njihov vpliv na lokalne trge dela ter razvila inovativne, učinkovite in 
zelene politične rešitve za zagotavljanje starosti prijaznih okolij; ker demografskih 
izzivov ni mogoče obravnavati brez industrijske strategije Unije, ki bi zagotavljala 
javne naložbe, kakovostna delovna mesta, javne raziskave in inovacije ter javno 
izobraževanje za spodbujanje enakega razvoja in trajnostnosti; ker je Parlament v svoji 
resoluciji z dne 15. novembra 2011 o demografskih spremembah in njihovih posledicah 
za prihodnjo kohezijsko politiko EU10 in resoluciji z dne 14. novembra 2017 o uporabi 
instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe11 
pozval, naj se za reševanje izzivov, ki nastajajo zaradi demografskih sprememb, 
uporabijo vsi razpoložljivi instrumenti EU, vključno s sredstvi kohezijske politike;

L. ker so instrumenti kohezijske politike glavni vir javnih naložb v EU, saj obsegajo 8,5 % 
javnih kapitalskih naložb v EU, pri čemer se ta delež za EU-13 poveča na 41 %, za 
številne države članice pa na več kot 50 %12;

M. ker so morali mladi prevzeti nesorazmeren delež bremena že med gospodarsko in 
finančno krizo leta 2008; ker je boj proti brezposelnosti, zlasti brezposelnosti mladih in 
dolgotrajni brezposelnosti, neenakosti in izključevanju med mladimi in starejšimi še 
vedno eden od največjih izzivov za regije EU; ker se z razpoložljivostjo delovnih mest 
in priložnosti, tudi v fazah okrevanja in obnove, ter visokokakovostnimi storitvami 
izboljšuje kakovost življenja in krepijo podeželska območja, kar jim omogoča, da se 
zoperstavijo odseljevanju in neenakosti med regijami; ker bi bilo treba evropske 
strukturne in investicijske sklade uporabljati bolj proaktivno, za podporo mladim, 
starejšim, invalidom in drugim ranljivim skupinam, ko vstopajo na trg dela ali ostanejo 
na njem, in da bi imeli kakovostno zaposlitev, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti najbolj naseljenim podeželskim in oddaljenim območjem;

N. ker pomen usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ni ustrezno priznan; ker je 
treba staršem, otrokom in družinam zagotoviti podporo, vključno z dostopno 
infrastrukturo otroškega varstva, prožno ureditvijo dela, pomočjo enostarševskim 
družinam in staršem invalidnih otrok ter ustrezno finančno podporo med porodniškim, 
očetovskim in starševskim dopustom; ker lahko takšna podpora pomaga obrniti 
negativne demografske trende;

O. ker morajo vse politike za obravnavo demografskih priložnosti in izzivov temeljiti na 
dokazih in pravicah, biti osredotočene na ljudi in predvsem ne smejo ogrožati 
reproduktivnih pravic posameznika; ker so naložbe na področjih spolnega in 
reproduktivnega zdravja, enakosti spolov, zdravstva ter oskrbovalnih storitev in sorodne 

10Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0485.
11Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0427.
12 Evropska komisija, European Structural and Investment Funds Data (Podatki o evropskih strukturnih in 
investicijskih skladih), oktober 2018.
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infrastrukture pomemben del reševanja demografskih izzivov;

P. ker je diskriminacija na podlagi spola, verskega prepričanja, starosti, invalidnosti ali 
spolne usmerjenosti prepovedana in pomeni kršitev temeljnih vrednot Unije;

Q. ker bi bil za spremembo trenutnih negativnih demografskih trendov, spodbujanje 
teritorialne, ekonomske in socialne kohezije ter zmanjšanje brezposelnosti v EU 
izjemno pomemben usklajen pristop k demografski politiki v okviru Pogodb; ker je 
treba pri tem v skladu s členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 
posebno pozornost nameniti regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
demografskih razmer; ker so podeželska območja in agroživilski sektor pomemben del 
družbe kot celote in podpore močni in odporni Evropi; ker se lahko kmetijski delavci na 
redko poseljenih podeželskih območjih in na območjih, ki jim grozi odseljevanje, 
soočajo z večjim tveganjem revščine in socialne izključenosti13;

R. ker je treba demografske spremembe videti kot strukturno spremembo, ki mora biti 
socialno trajnostna ter mora priznavati, ceniti in izkoriščati potencial ljudi vseh starosti, 
zahteva pa sodelovanje tako oblikovalcev politike na vseh ustreznih ravneh kot tudi 
civilne družbe; ker je pri tem staranje tudi priložnost za vzpostavitev srebrnega 
gospodarstva; ker lahko demografske spremembe prinašajo priložnosti in osvetlijo 
potrebo po spodbujanju novih razvojnih perspektiv, zlasti za podeželska območja, med 
drugim s povpraševanjem po kakovostni hrani, razvojem trajnostnega turizma in 
krepitvijo srebrnega gospodarstva, socialnih inovacij in infrastrukture;

1. poziva države članice, naj uporabijo instrument za okrevanje in odpornost ter sredstva 
Kohezijskega sklada, zlasti ESRR, ESS in prihodnjega ESS+, za izboljšanje privlačnosti 
območij, ki se soočajo s hudimi in stalno neugodnimi demografskimi razmerami, da bi 
se demografske spremembe obravnavale na podlagi pravic in socialno pravično, s 
poudarkom na ranljivih in prikrajšanih skupinah, ter za izboljšanje kakovosti in 
dostopnosti javnih prostorov za vse; države članice tudi poziva, naj izboljšajo dostop do 
socialnih storitev za vse, zlasti za invalide, otroke in starejše, ter naj spodbujajo 
dostopne, cenovno ugodne in odporne zdravstvene sisteme v EU; poudarja, da je 
uspešnost sposobnosti črpanja sredstev kohezijskih skladov na regionalni ravni zelo 
odvisna tudi od ozemeljskih, socialnih, političnih in gospodarskih pogojev; poziva 
Komisijo in države članice, naj v skladu s konceptom univerzalnega oblikovanja 
zagotovijo, da bodo proizvodi in storitve, ki se financirajo iz kohezijskih skladov, 
dostopni ranljivim skupinam; opozarja, da so države članice odgovorne za lastne javne 
storitve;

2. poudarja, da je treba socialno vključenost spodbujati z medsebojnim sodelovanjem 
socialnih partnerjev, civilne družbe, regionalnih in lokalnih organov ter lokalnega 
prebivalstva pri oblikovanju in izvajanju politik in posebnih ukrepov ter v vseh fazah 
načrtovanja programov, da bi izboljšali načrtovanje in črpanje evropskih strukturnih in 

13 Leta 2015 je malo več kot četrtino (25,5 %) podeželskega prebivalstva ogrožala revščina ali socialna 
izključenost, medtem ko je bil razmeroma manjši delež zabeležen za ljudi, ki živijo v mestih (24,0 %). Po 
podatkih Eurostata iz leta 2016 se je ta trend še poglobil in se zdaj večji delež prebivalstva EU-28, ki živi na 
podeželju (v primerjavi z mestnimi območji), sooča s tveganjem revščine ali socialne izključenosti. (Služba 
Evropskega parlamenta za raziskave, Demographic outlook of the European Union, (Demografski izgledi za 
Evropsko unijo), marec 2020, str. 16).
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investicijskih skladov; poudarja, da je treba zagotoviti polno udeležbo državljanov v 
demokratičnem procesu;

3. poziva države članice k uporabi sredstev instrumenta za okrevanje in odpornost in 
ESRR za podporo samostojnemu življenju in mobilnosti, obravnavo prometne 
izoliranosti ter izboljšanje digitalne in telekomunikacijske infrastrukture, zlasti mobilne 
in širokopasovne internetne povezljivosti na depopuliranih, podeželskih, obrobnih in 
oddaljenih območjih, ki so manj razvita, z visokimi stopnjami staranja, visoko stopnjo 
brezposelnosti mladih in z begom možganov, da bi omogočili dostop do javnih storitev 
in povečali število zaposlitvenih priložnosti; poudarja, da je treba mladim in starejšim 
omogočiti, da pridobijo vsaj potrebna digitalna znanja in spretnosti, da bodo lahko 
delali, študirali in aktivno sodelovali v sodobni družbi; zato spodbuja podporo 
razvojnim pobudam, socialnim storitvam in razvoju ustanov za izobraževanje in 
usposabljanje v majhnih skupnostih na teh območjih;

4. poziva države članice, naj povečajo uporabo sredstev ESS in Sklada za pravični prehod 
ter jih kombinirajo z nacionalnimi in lokalnimi naložbami, da bi odpravile socialno 
izključenost, energijsko revščino in materialno pomanjkanje, učinkovito zmanjševale 
digitalno vrzel in digitalno izključenost, zlasti na podeželju, med mladimi, starejšimi in 
invalidi, ter zagotovile dostop do digitalnih orodij in programov ter cenovno dostopne 
komunikacijske infrastrukture; zato poziva k dostopnim in cenovno sprejemljivim 
priložnostim za pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti na način, ki je prilagojen 
potrebam starejših; poudarja, da imajo take pobude večjo možnost za uspeh, če so 
povezane s priložnostmi za medgeneracijsko izmenjavo; v zvezi s tem meni, da bi lahko 
dodatno preučili in spodbujali potencial digitalizacije, robotizacije in umetne 
inteligence, hkrati pa zagotovili visoke etične standarde in vključenost, da bi izboljšali 
samostojnost ter življenjske in zdravstvene razmere starejših;

5. opozarja, da je treba podpreti pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro zasnovan 
mehanizem za pravični prehod, vključno z ambicioznim Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, ki 
bi hkrati obravnavalo socialne in teritorialne učinke;

6. pozdravlja predlog Komisije za uvedbo instrumenta REACT-EU, ki je namenjen 
povečanju financiranja ESRR, ESS in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim; je 
kljub temu globoko zaskrbljen, ker to začasno financiranje ne zadošča za obravnavo 
socialne razsežnosti krize zaradi covida-19, vključno z reševanjem najnujnejših 
demografskih izzivov; obžaluje, da se sredstva za ESS+ v večletnem finančnem 
okvirnem sporazumu za obdobje 2021–2027 niso povečala; poudarja, da bi morale 
regije za obravnavanje demografskih izzivov bolj proaktivno uporabljati ESS ter tako 
reševati vprašanje brezposelnosti mladih in jim zagotoviti priložnost za začetek 
poklicne poti; spodbuja države članice, naj podpirajo programe usposabljanja za mlade 
in razvoj podjetniške miselnosti;

7. meni, da bi morale regije in občine dejavneje uporabljati sklade ESI za obravnavanje 
demografskih sprememb, zlasti s podpiranjem izobraževanja, vseživljenjskega učenja, 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja ter razvojem podjetniških spretnosti na vseh ravneh 
izobraževanja, da bi ljudem pomagali najti kakovostno zaposlitev in da bi zadostili 
potrebam trga dela s podpiranjem malih in srednjih podjetij, ustvarjanjem kakovostnih 
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delovnih mest, tudi na redko poseljenih območjih in območjih, ki jim grozi 
depopulacija, ter s krepitvijo človeškega kapitala, raziskav in zmogljivosti za inovacije, 
kot so medregionalni projekti; v zvezi s tem pozdravlja posodobljeni program znanj in 
spretnosti za Evropo, ki bi lahko prispeval k obravnavi pomanjkanja usposobljene 
delovne sile v regijah, ki zaostajajo v razvoju;

8. poudarja, da staranje prebivalstva pomeni dodatno obremenitev za zdravstvene storitve 
in storitve dolgotrajne oskrbe, ki so bile zasnovane v drugačnem demografskem 
kontekstu in morajo zdaj zadostiti potrebam po zdravstvenem varstvu in oskrbi v 
starajoči se družbi; poziva države članice, naj povečajo naložbe v politike, ki temeljijo 
na pravicah in dokazih in so osredotočene na ljudi, v kampanje za preprečevanje bolezni 
in spodbujanje zdravja, infrastrukturo, zgodnje diagnosticiranje in socialno zaščito za 
dolgotrajno oskrbo, da bi obravnavali vse večje povpraševanje in zagotovili, da ima 
vsakdo pravico do pravočasnega kakovostnega, cenovno sprejemljivega, preventivnega 
in kurativnega zdravstvenega varstva, kot je določeno v evropskem stebru socialnih 
pravic; opozarja, da bi bilo treba pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in 
dejavnosti Unije zagotavljati visoko raven varovanja zdravja ljudi; poziva države 
članice, naj se bojujejo proti pomanjkanju zdravstvenih delavcev z vlaganjem v znanja 
in sposobnosti ter naj cenijo in podpirajo zdravstvene poklice in povečajo njihovo 
privlačnost s posebnim poudarkom na podeželskih in oddaljenih območjih;

9. poudarja, da je izvajanje spremenjene Evropske socialne listine ter načel iz evropskega 
stebra socialnih pravic, kot so pravice do enakih možnosti, zdravstvenega varstva, 
dolgotrajne oskrbe in dostopa do osnovnih storitev, pokojnin ter stanovanj in pomoči za 
brezdomce, bistveno za boj proti posledicam demografskih sprememb; poleg tega 
poziva, naj se s sredstvi Unije spodbuja delovanje zdravnikov in ohranjanje bolnišnic na 
podeželskih območjih, da se zagotovi dostop do zdravstva za vse;

10. meni, da bi bilo treba kohezijske sklade uporabljati za spodbujanje aktivnega staranja, 
zlasti s pobudami za socialne inovacije, med drugim namenjene olajšanju zaposlovanja 
starejših, posodobitvi njihovih znanj in spretnosti, zagotavljanju njihove samostojnosti 
in spodbujanju medgeneracijskih izmenjav; poziva Komisijo, naj okrepi svoje zaveze, 
na primer prek programa sosedska pomoč za samostojno življenje, ki je pomembna 
pobuda za spodbujanje srebrnega gospodarstva v EU, da bi starejšim in vzdrževanim 
osebam omogočili, da dlje časa živijo doma v domačem okolju, med drugim tudi s 
pomočjo avtomatizacije doma, na človeka osredotočenih IKT, umetno inteligenco in 
stalno izmenjavo dobre prakse v EU;

11. poziva k regulativnemu okviru za evropsko strategijo o oskrbi, ki bo zagotovil 
kakovostne storitve oskrbe in dolgotrajne oskrbe ter omogočil širšo uporabo kakovostne 
in varne teleoskrbe in telemedicine, ki temeljita na skupnih etičnih standardih, tako da 
bo delavcem v oskrbi zagotovil pravna jamstva in določil vse potrebne zahteve za 
usposabljanje, da bi vsem, ne glede na starost in geografsko območje, zagotovili oskrbo 
in primarno zdravstvo; poziva države članice, naj priznajo vrednost neformalne oskrbe 
ter izboljšajo socialno zaščito in podporo za neformalne oskrbovalce; poziva Komisijo, 
naj osnuje in sprejme evropsko listino o pravicah starejših na podlagi člena 25 Listine 
EU o temeljnih pravicah;

12. poziva k sprejetju okvirne direktive o dolgotrajni oskrbi, v kateri bi bila navedena 



AD\1217548SL.docx 9/12 PE655.690v03-00

SL

temeljna načela in merila na podlagi dokazov za dostopne, kakovostne storitve 
dolgotrajne oskrbe in podpore v EU ter ki bi omogočila izvajanje alternativnih pristopov 
s spodbujanjem prehoda na storitve v skupnosti, osredotočene na človeka;

13. poudarja, da je treba vsem zagotoviti pravično in zdravo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja; poziva, naj boj proti revščini zaposlenih postane ena glavnih 
prednostnih nalog EU;

14. poudarja, da je treba zmanjšati koeficient starostne odvisnosti starejših z zmanjšanjem 
stopnje dolgoročne brezposelnosti in revščine zaposlenih, pa tudi brezposelnosti mladih 
in starejših; opozarja, da je univerzalen dostop do cenovno sprejemljivega otroškega 
varstva ter drugih storitev oskrbe in podpore osnoven pogoj za številne ljudi, zlasti 
ženske in starše samohranilce, da lahko postanejo ali ostanejo gospodarsko aktivni in 
vzdržujejo zdravo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

15. je zaskrbljen zaradi migracijskih tokov mladih v EU s podeželskih na mestna območja 
in v tretje države; poudarja, da je bistvenega pomena, da se mladim ponudijo priložnosti 
doma, če naj se ti migracijski vzorci prenehajo in prepreči upad števila delovno 
sposobnega prebivalstva; opozarja, da je treba ta položaj ustrezno obravnavati, sicer bo 
vsakršno morebitno povečanje rodnosti vodilo samo do povečanja migracij;

16. države članice poziva k izmenjavi dobre prakse, da bi mladim pomagali pri 
samostojnem življenju in jim zagotovili ugodnosti, kot so stanovanjski dodatki in 
preferenčna posojila; spodbuja države članice, naj prepoznajo pomen raznolikih 
podeželskih in oddaljenih območij ter razvijejo njihov potencial s spodbujanjem 
povezljivosti in naložb v lokalno gospodarstvo, podpiranjem podjetništva ter dodatno 
krepitvijo vloge žensk na teh območjihv gospodarskem in socialnem smislu in z 
zagotavljanjem usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter spodbujanjem družini 
prijazne politike; priznava pomembno vlogo, ki bi jo lahko imeli kohezijska politika in 
skupna kmetijska politika pri spodbujanju in krepitvi zaposljivosti in vključevanja žensk 
na teh območjih; poziva države članice, naj razvijajo podeželska in oddaljena območja, 
zlasti z naložbami v ustrezne dostopne poti, hitri širokopasovni internet ter bistvena in 
ustrezna sredstva in gradivo za šole, vključno s sodobno tehnološko opremo v šolah, 
bolnišnicah in vseh drugih ustreznih storitvah, tudi z razvojem učinkovite e-uprave, ter 
v spodbujanje socialnih, kulturnih in športnih dejavnosti, ki spodbujajo bolj zdrav 
življenjski slog in boljšo kakovost življenja na cenovno ugodnejši način;

17. poudarja, da je treba odpravljati negativne posledice demografskih sprememb na 
socialno pravičen način, ki temelji na pravicah, v skladu z načeli evropskega stebra 
človekovih pravic, zlasti o pravicah do enakih možnosti, zdravstvenega varstva, 
vključenosti invalidov, dolgotrajne oskrbe in dostopa do osnovnih storitev, dohodkov in 
pokojnin za starejše ter stanovanj in pomoči za brezdomce, ki so bistveni za podpiranje 
kakovosti življenja ljudi vseh starosti na lokalni ravni; zato poziva Komisijo, naj 
pripravi evropsko strategijo o demografskih spremembah s celovitim in integriranim 
pristopom za obravnavo demografskih izzivov in ovir, kot je določeno v členu 174 
PDEU, in s tem zaščiti gospodarstvo ter zagotovi socialno vključevanje ranljivih skupin 
in ustvarjanje delovnih mest v regijah EU; v zvezi s tem poudarja pomen ustreznih, 
zanesljivih in primerljivih podatkov, da bi bolje zajeli življenjski in delovni položaj 
starejših, vključno s tistimi, ki živijo v varstvenih ustanovah, in osebami, starejšimi od 
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65 let; meni, da bi bilo okrepljeno sodelovanje lahko primeren mehanizem za 
vzpostavitev in izvajanje te politike, in zato poziva Komisijo, naj v ta namen sodeluje z 
državami članicami;

18. ponovno poziva države članice, naj brez nadaljnjega odlašanja sprejmejo osnutek 
direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (COM(2008)0426);

19. poziva Komisijo, naj okrepi svojo podporo za politike nacionalnih in lokalnih oblasti o 
migracijah in vključevanju, zlasti z usklajevanjem politik, izmenjavo znanja in finančno 
podporo; poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo dostop migrantov, zlasti 
migrantk, do izobraževanja in trga dela;

20. poudarja, da je treba v politike zaposlovanja in druge ustrezne politike vključiti 
predstavnike delavcev in sindikate, da se zagotovi poudarek na interesih delavcev; 
poudarja, da je treba spodbujati kolektivna pogajanja in povečati njihov obseg, da se 
zagotovijo dostojni delovni pogoji za vse; poudarja, kako pomembni so zdravje in 
varnost pri delu, starosti prijazno delovno okolje ter stalno prekvalificiranje in 
izpopolnjevanje delavcev, da lahko ljudje delajo, dokler ne dosežejo zakonske 
upokojitvene starosti; ponovno poudarja, da je treba odpraviti razlike med 
zaposlovanjem, plačami in pokojninami moških in žensk; spodbuja države članice, naj 
kohezijske sklade uporabijo za izboljšanje stopnje zaposlovanja in vključenosti žensk, 
zlasti na podeželskih in manj razvitih območjih, pri čemer naj bo poudarek na potrebah 
žensk, ki se na trg dela vračajo pri višji starosti;

21. poudarja, da so potrebne storitve podpore in svetovanja, ki ljudem zagotavljajo pogled z 
vidika življenjskega cikla in preprečujejo strukturno diskriminacijo na podlagi starosti, 
zlasti pri zaposlovanju; poziva k nudenju podpore nacionalnim javnim službam za 
zaposlovanje in evropski mreži javnih služb za zaposlovanje, zlasti pri njihovih 
prizadevanjih, da bi zagotovile podporo dolgotrajno neaktivnim in starejšim iskalcem 
zaposlitve; poudarja, da je treba zagotoviti gospodarsko in socialno vključevanje 
delavcev invalidov ter boj proti vsem oblikam diskriminacije, da bi oblikovali bolj 
vključujoč trg dela; poudarja, kako zelo pomembno je, da podjetja po vsej EU podpirajo 
širšo uporabo shem za delo na daljavo, ki lahko služijo kot orodje za ohranitev podjetij, 
krepitev lokalnih skupnosti in reševanje vprašanja odseljevanja s podeželja, s čimer se 
pozitivno spreminjajo demografski trendi in zajezi beg možganov; poziva Komisijo, naj 
predlaga zakonodajni okvir za ureditev pogojev za delo na daljavo po vsej EU in 
zagotovitev dostojnih delovnih pogojev in pogojev zaposlitve v digitalnem 
gospodarstvu.
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