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CS

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 demografické změny znamenají významný hospodářský a sociální 
tlak na vlády členských států a místní a regionální orgány, aby poskytovaly veřejné 
služby, zejména sociální a sociální služby, a infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní populace a vyšší mírou závislosti; vzhledem 
k tomu, že vysoce kvalitní veřejné i soukromé služby, zejména v oblasti péče o děti, 
dlouhodobé péče, středisek péče, jsou zásadní, jakož i potřeba posílit úlohu zdravotní 
péče na dálku a systémů tísňového volání;

B. s ohledem na význam začlenění demografie EU do všech oblastí politiky, včetně 
zahrnutí mezi své rozpočtové položky;

C. vzhledem k tomu, že boj proti nezaměstnanosti mladých lidí a starších pracovníků 
zůstává jednou z největších výzev v regionech EU;

1. Vyzývá členské státy, aby využívaly zdroje z fondů soudržnosti, zejména EFRR a ESF, 
k zpřístupnění veřejného prostoru osobám se zvláštními potřebami, včetně zdravotně 
postižených, dětí a starších osob;

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z EFRR do zlepšování dopravní a telekomunikační 
infrastruktury v oblastech s vysokou mírou stárnutí, vysokým procentem venkovských 
oblastí a vylidňování; 

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v rámci ESF s cílem účinně řešit digitální propast 
a digitální vyloučení, zejména starších osob;

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v reakci na demografické změny aktivněji využívat 
evropské strukturální a investiční fondy, zejména k podpoře vzdělávacích programů, 
jakož i podnikání a v oblasti stříbrné ekonomiky;


