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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 demografická zmena so sebou prináša značný hospodársky a sociálny tlak na 
vlády členských štátov, ako aj na miestne a regionálne orgány pri poskytovaní 
verejných služieb, najmä sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb alebo 
infraštruktúry; keďže tento tlak sa ešte zintenzívni znížením počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov a zvýšením indexu ekonomického zaťaženia; keďže kvalitné 
verejné a súkromné služby zohrávajú kľúčovú úlohu najmä v oblasti starostlivosti 
o deti, dlhodobej starostlivosti a zariadení dennej starostlivosti a keďže treba posilniť 
úlohu starostlivosti na diaľku a telemedicíny;

B. keďže je dôležité, aby EÚ začleňovala demografické otázky do všetkých svojich oblastí 
politiky vrátane ich zohľadnenia v jej rozpočtových riadkoch;

C. keďže boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a starších pracovníkov zostáva jednou 
z najväčších výziev v regiónoch EÚ;

1. vyzýva členské štáty, aby prostriedky z kohéznych fondov, najmä EFRR a ESF, 
využívali na zvýšenie prístupnosti verejných priestorov pre osoby s osobitnými 
potrebami vrátane osôb s mentálnym postihnutím, osôb s deťmi a starších ľudí;

2. vyzýva, aby sa viac prostriedkov z EFRR vyčlenilo na zlepšenie dopravnej 
a telekomunikačnej infraštruktúry v oblastiach s vysokou mierou starnutia, vidieckeho 
života a úbytku obyvateľstva; 

3. požaduje väčšiu mobilizáciu zdrojov v rámci ESF s cieľom účinne bojovať proti 
digitálnej priepasti a najmä digitálnemu vylúčeniu starších ľudí;

4. zdôrazňuje, že v súvislosti s demografickými zmenami by regióny mali aktívnejšie 
využívať európske štrukturálne a investičné fondy, predovšetkým podporovaním 
programov odbornej prípravy, podnikateľského ducha a striebornej ekonomiky.


