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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zmiany demograficzne pociągają za sobą znaczną presję 
gospodarczą i społeczną wywieraną na rządy państw członkowskich oraz władze 
lokalne i regionalne w zakresie zapewniania usług publicznych, szczególnie opieki 
społecznej i usług socjalnych czy infrastruktury; mając na uwadze, że te rodzaje presji 
będą się nasilać wskutek zmniejszania się liczby ludności aktywnej zawodowo i 
wyższego wskaźnika obciążenia demograficznego; mając na uwadze kluczową rolę 
wysokiej jakości usług publicznych i prywatnych, zwłaszcza w zakresie opieki nad 
dziećmi, opieki długoterminowej, ośrodków opieki dziennej, jak również konieczność 
zwiększenia roli teleopieki i telemedycyny;

B. mając na uwadze znaczenie włączenia przez UE kwestii demograficznych do 
wszystkich dziedzin polityki, m.in. uwzględnienia ich w jej pozycjach budżetowych;

C. mając na uwadze, że walka z bezrobociem młodzieży i starszych pracowników 
pozostaje jednym z największych wyzwań w regionach UE;

1. Wzywa państwa członkowskie do wykorzystywania środków z funduszy spójności, 
zwłaszcza EFRR i ESF, w celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej do 
potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, z dziećmi i 
osób starszych;

2. Apeluje o większe zaangażowanie środków EFRR w poprawę infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej obszarów o wysokich wskaźnikach starzenia się, 
dużym odsetku obszarów wiejskich i depopulacji; 

3. Wzywa do większej mobilizacji środków w ramach ESF w celu skutecznego 
przeciwdziałania luce cyfrowej i wykluczeniu cyfrowemu zwłaszcza osób starszych;

4. Podkreśla, że regiony powinny aktywniej wykorzystywać europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne w związku ze zmianami demograficznymi, szczególnie 
poprzez wspieranie programów szkoleniowych oraz przedsiębiorczości i srebrnej 
gospodarki.


