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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o demografické změně a jejích důsledcích pro budoucí politiku soudržnosti EU
(2010/2157(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na 5. zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti GŘ REGIO, 
především na strany 230–234, 

– s ohledem na závěry 5. zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost 
politiky soudržnosti (KOM(2010)0642) a souvisejícího průvodního dokumentu 
(SEK(2010)1348),

– s ohledem na pracovní dokument GŘ REGIO „Regiony 2020: Posouzení budoucích 
výzev pro regiony EU“ z listopadu 2008 (průvodní dokument k pracovnímu dokumentu 
útvarů Komise SEK(2008)2868)),

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o demografických výzvách 
a solidaritě mezi generacemi"1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. února 2008 o demografické budoucnosti Evropy2,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Podporovat solidaritu 
mezi generacemi“ ze dne 10. května 2007 (KOM(2007)0244),

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o demografických výzvách a solidaritě
mezi generacemi3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. října 2006 nazvané „Demografická budoucnost 
Evropy – učiňme z problému výhodu“ (KOM(2006)0571),

– s ohledem na zelenou knihu s názvem „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď 
na demografické změny” ze dne 16. března 2005 (KOM(2005)0094),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že demografická změna v EU i na celém světě je skutečností a její 
zvládání je jedním z klíčových úkolů budoucnosti, 

B. vzhledem k přesvědčení, že stárnutí evropského obyvatelstva staví regiony před nové 
úkoly, což je ovšem třeba chápat spíše jako výzvu než jako ohrožení,  

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0400
2 Úř. věst. C 184E, 6.8.2009, s. 75.
3 Úř. věst. C 292E, 1.12.2006, s. 11.
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C. vzhledem k tomu, že především venkovské, ale i městské oblasti stojí před novými 
velkými výzvami, jako je měnící se věkový průměr, a že jak ve venkovských, tak 
i v městských oblastech potřeba dobré infrastruktury a služeb neklesá, nýbrž se spíše 
z kvalitativního hlediska mění,   

D. vzhledem k tomu, že členské státy v rámci operačních programů na období 2007–2013 
naplánovaly prostředky ze strukturálních fondů ve výši 30 miliard eur na opatření 
v oblasti demografické změny s cílem této změně čelit, přičemž klíčovým nástrojem 
je regionální politika,  

Obecné otázky

1. je toho názoru, že mínění veřejnosti se často soustředí pouze na nebezpečí, avšak nikoli 
na příležitosti, které demografická změna skýtá, 

2. domnívá se, že demografická změna působí na jednotlivé regiony velmi rozdílně;

3. je toho názoru, že politické rámcové podmínky pro rovnost mezi ženami a muži mohou 
napomoci při řešení výzev souvisejících s demografickou změnou; proto požaduje, aby 
otázka rovnosti mezi ženami a muži byla zohledněna při veškerých úvahách zaměřených 
na řešení demografických otázek;

Reformy strukturální politiky

4. žádá, aby regiony při přidělování prostředků ze strukturálních fondů EU zohlednily 
i demografické ukazatele; 

5. vyzývá Komisi, aby demografickou změnu považovala za jednu z „tématických priorit“, 
jejichž prostřednictvím bude utvářet budoucí politiku soudržnosti; kromě toho požaduje, 
aby Komise při sjednávání partnerství pro investice trvala u členských států na začlenění 
tohoto tématu;

6. apeluje na členské státy a regiony, aby demografickou změnu a její účinky zohlednily 
silněji než dříve jako horizontální prioritu ve svých operačních programech;  

Rozvoj měst a infrastruktura

7. povzbuzuje regiony, aby využívaly strukturálních fondů s cílem čelit demografickým 
výzvám a zůstat atraktivní pro obyvatelky a obyvatele, čímž by bylo možné snížit odliv 
obyvatel; 

8. považuje rozvoj měst zaměřený na dobré podmínky pro děti a rodiny za nezbytný s cílem 
zabránit odchodu obyvatel, včetně tzv. „města krátkých tras“, kde lze místa práce, 
bydlení a volného času najít blízko sebe; vyzývá regiony, aby se při městském plánování 
soustředily na nové užitkové propojení mezi bydlením, výdělečnou činností a zelenými 
plochami; 

9. upozorňuje na to, že finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
by se daly využít k prevenci sociálního vyčlenění seniorů, a to např. prostřednictvím 
zřizování infrastruktury, která seniorům vyhovuje; 
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10. je toho mínění, že v oblastech s úbytkem obyvatelstva by měla být finančně podporována 
i přestavba a popř. rekonstrukce měst; věří, že městské plánování se musí více přizpůsobit 
změnám ve využívání infrastruktury, a to i revitalizací a přestavbou center měst; 

11. vyzývá regiony, aby vyvinuly inovativní koncepce v hromadné dopravě na kratší 
vzdálenosti a čelily tak výzvě, kterou je klesající počet cestujících, a to především 
ve venkovských oblastech; 

Senioři, děti, rodiny

12. zasazuje se o to, aby prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj byly 
využívány na úvěry s výhodnými úroky, jejichž prostřednictvím lze podporovat výstavbu 
bytů vhodných pro seniory; navrhuje, aby byly uvolněny finanční prostředky na bydlení 
s pečovatelskou službou a vícegenerační domy s cílem zajistit vysokou kvalitu života 
stárnoucí společnosti;

13. vybízí členské státy, aby přizpůsobovaly služby v sociální a zdravotní oblasti poptávce 
a uvolnily finanční prostředky pro další zajištění domácí péče a plošné lékařské péče 
pro starší občany;

14. je toho názoru, že veřejné investice do zdravotnických a pečovatelských systémů jsou 
důležité pro sociální soudržnost v Evropě; vyzývá členské státy, aby i ve venkovských 
oblastech zajistily dobrou lékařskou péči, např. prostřednictvím portálových klinik, 
a použily strukturální fondy na podporu doplňkových opatření v oblasti telemedicíny;

15. varuje před nedostatkem odborných pracovníků v pomáhajících profesích; domnívá se, 
že regiony by měly využívat prostředky z Evropského sociálního fondu na odbornou 
přípravu pečovatelů, aby se tak zajistila péče vysoké kvality; 

16. vyzývá regiony a obce, aby připravily plošnou nabídku celodenních služeb pro děti všech 
věkových kategorií, jež bude bezplatná a spolehlivá, aby tak zabránily odchodu obyvatel;  

Migrace a integrace

17. vyzývá členské státy, aby se dohodly na společné strategii pro oblast migrace, jelikož 
Evropa je v důsledku demografického vývoje odkázána na přicházející kvalifikované 
pracovní síly; 

18. navrhuje, aby se více finančních prostředků vydávalo na integraci přistěhovalců s cílem 
odstranit předsudky, přičemž by mohla být podporována školení a společné akce kulturní 
výměny;

Zaměstnanost

19. vyzývá Komisi, aby Evropský sociální fond ještě silněji zaměřila na to, aby jeho 
potenciál vhodně reagoval na výzvy demografické změny; upozorňuje na to,
že vědomosti starších lidí je třeba využít, např. při projektech coachingu, a že je k tomu 
zapotřebí příslušných struktur;
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20. je toho názoru, že regiony by v boji proti nezaměstnanosti mládeže měly využít 
prostředků z Evropského sociálního fondu, aby jim poskytly příležitost začít vykonávat 
vhodné povolání; 

21. domnívá se, že je nutné zvýšit podíl žen na výdělečné činnosti; proto žádá, aby více žen 
získalo možnost přístupu ke kvalifikovanému zaměstnání a k programům celoživotního 
učení;

Analýza a osvědčené postupy

22. je toho názoru, že demografický vývoj v regionech je třeba statisticky zachytit; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrhy, jak porovnat místní, regionální a vnitrostátní databáze 
s demografickými údaji, aby bylo možné tyto údaje zhodnotit v evropském měřítku;  

23. vyzývá Komisi, aby zpřesnila a každých pět let aktualizovala „Demography Vulnerability 
Index“ s cílem ukázat, které evropské regiony jsou demografické změně obzvláště 
vystaveny; 

24. vyzývá členské státy, aby zlepšily spolupráci s místními a regionálními činiteli 
v oblastech, které s demografickou změnou souvisejí;

25. žádá Komisi, aby hledala možnosti, jak vhodným způsobem uskutečnit myšlenku 
programu „ERASMUS pro poslance“ a jak upřesnit s tím související myšlenku „letní 
či zimní vysoké školy“;

o

o o

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Demografická změna – příležitost, nikoli hrozba

Demografická změna v EU je skutečností a její zvládání je jedním z klíčových úkolů 
budoucnosti. Stárnutí evropského obyvatelstva pokračuje, máme nejstarší obyvatele a zároveň 
nejnižší růst obyvatelstva na celém světě. Ve většině členských států se míra porodnosti 
pohybuje pod úrovní, jež by zachovala stejnou populaci, tj. 2,1 dítěte na jednu ženu, a tyto 
hodnoty dokonce ještě klesají, přičemž se střední délka života prodlužuje. Děvčátko, které 
se narodilo v roce 2010, se s 50% pravděpodobností dožije 100 let. Demografická změna 
proto oprávněně představuje „megatrend 21. století“, který podstatně změní politickou, 
sociální, společenskou a hospodářskou situaci v Evropě.  

Pro mnohé představuje demografická změna problém. Z pohledu zpravodajky se však jedná 
o krátkozraké vnímání. Zasazuje se o to, aby byly vnímány i příležitosti, které pro Evropu 
tento vývoj přináší. Problémem není demografická změna jako taková, ale nerozhodný 
politický a společenský postoj, pokud jde o řešení této změny.  

Zpravodajka se domnívá, že demografická změna vede k novým výzvám v mnoha regionech 
EU. Proto je třeba brát v úvahu demografický rozvoj především na úrovni regionů, kde 
se projevuje velmi rozdílný vývoj. Zatímco v mnoha venkovských oblastech se demografická 
změna projevuje odchodem mladých lidí, dobře situované městské oblasti mají užitek 
z přílivu obyvatel. Aglomerace jako Londýn se musejí vyrovnávat s přistěhovaleckými 
vlnami, zatímco regiony v nových německých spolkových zemích, v západním Polsku nebo 
v severním Španělsku prožívají odliv obyvatel. V přibližně 20 regionech Evropy klesne počet 
obyvatel o více než 10 %.

2. Demografická změna a regionální politika EU 

Dosud ne všechny regiony uznaly, že demografické změna pro ně znamená jak rizika, 
tak také možnosti. Rozdílné výzvy znamenají, že regiony a města potřebují vlastní strategii. 
Ta v zásadě spadá do pravomoci členských států, avšak zpravodajka je přesvědčena, 
že regiony musí postupovat proaktivně a že při tomto postupu potřebují zároveň pokyny 
i perspektivy. 

V závěrech 5. zprávy o soudržnosti1 Komise význam demografické změny zdůrazňuje. 
Také sdělení Komise EU nazvané „Podpora solidarity mezi regiony“ stanoví, že musí být 
dodržována práva každé generace. Děti a mladí lidé musí být zapojeni do společnosti –
k tomu patří podpora jejich rodin, vytváření a udržování kvalitních pečovatelských 
a vzdělávacích zařízení, odborné vzdělávání a profesní perspektivy. Střední generace 
potřebuje podporu při péči a výchově dětí, ale také při péči o starší generaci. Starší lidé 
potřebují pomoc pro aktivní a nezávislý podíl na společenském životě.

Členské státy a regiony mohou na rozvoj odpovídajících strategií využít prostředků ze 

                                               
1 KOM(2010)642, s. 230 a násl.



PE462.525v01-00 8/9 PR\861797CS.doc

CS

strukturálních fondů. Evropská strukturální politika tak spolufinancuje projekty, které na 
demografickou změnu úspěšně reagují. V programovém období 2007–2013 naplánovaly 
členské státy na opatření v této oblasti necelých 30 miliard EUR (tj. 8,5 % strukturálních 
fondů) v rámci svých operačních programů. Regionální politika je přitom hlavním nástrojem, 
s jehož pomocí lze demografickou změnu řešit.

3. Požadavky a otázky obsažené v této zprávě

Zpravodajka si uvědomuje, že demografická změna je téma procházející všemi oblastmi1.  
Přesto se domnívá, že také strukturální politika a právě ona musí nesmírným požadavkům
demografické výzvy čelit. Zde vidí šest hlavních bodů: 

1. Strukturální fondy se musejí lépe přizpůsobit výzvám demografické změny. Komise by 
měla tuto změnu považovat za klíčovou prioritu pro rozvoj Evropy. Současně by měly členské 
státy a regiony toto téma zohledňovat více než dosud a považovat je ve svých operačních 
programech za horizontální prioritu. Při rozdělování prostředků ze strukturálních fondů na 
úrovni regionu by se měly zohlednit demografické ukazatele.

2. Zpravodajka vnímá nejen ve venkovských oblastech, ale také ve městech významné výzvy 
pro oblast infrastruktury. Je třeba zabránit odlivu obyvatel a sociálnímu vyčlenění seniorů, 
a rovněž změnit městské plánování. Strukturální fondy zde mohou působit podpůrně. Města 
a obce musí být pro obyvatele přitažlivé, k čemuž rovněž patří infrastruktura výhodná pro děti 
a rodiny, jakož i dobrá veřejná doprava na kratší vzdálenosti.  

3. Při demografické změně se jedná především o seniory, děti a rodiny. Pro ně toho může 
regionální politika hodně učinit, např. prostřednictvím prostředků z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj věnovaných na úvěry s výhodnými úroky, které mohou pomoci při výstavbě 
bytů vhodných pro seniory či při podpoře vícegeneračního bydlení. Nezbytná je plošná 
zdravotnická péče, dostatek ošetřujícího personálu a bezplatná celodenní nabídka péče o děti, 
které může podpořit politika soudržnosti. 

4. Evropa bude z demografických důvodů nadále odkázána na přistěhovalectví 
kvalifikovaných pracovních sil2. BlueCard může být pouze prvním krokem na cestě
k evropské strategii migrace. Zároveň je třeba konstatovat, že začlenění přistěhovalců probíhá 
s rozdílným úspěchem. Zde může politika soudržnosti poskytnout podporu např. 
prostřednictvím školení nebo jiných akcí (jako např. německo-turecké hospodářské středisko 
v Mannheimu). 

5. Pro řešení demografických výzev hraje významnou úlohu zvýšení podílu žen na výdělečné 
činnosti. Kromě toho musí být řešena nezaměstnanost mládeže. S ohledem na seniory je 
důležité, aby byly využívány jejich znalosti a schopnosti (např. při projektech coachingu).  
Na trhu práce nesmí docházet k diskriminaci na základě věku. Na všechna tato opatření 
mohou členské státy použít prostředky z Evropského sociálního fondu.

                                               
1 Viz také (2010/2027(INI) výboru EMPL.
2 Např. Německo bude v příštích 15 letech potřebovat 30.000-50.000 odborníků ročně ze třetích zemí, viz 
Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025 - Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg 2011 (s. 36 a násl.).
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6. Aby bylo možné reagovat na požadavky demografické změny, je pro zpravodajku důležité 
zachytit tuto změnu odpovídajícím způsobem statisticky. Dalším krokem musí být zlepšení 
koordinace mezi příslušnými místy na všech úrovních a výměna příkladů osvědčených 
postupů.

Budeme-li demografickou změnu spoluutvářet a hledat řešení na evropské, národní 
i regionální úrovni, nebude představovat pro Evropu hrozbu, ale příležitost. 


