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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že demografický index závislosti starých osob (poměr osob ve věku 
65 let a více vůči osobám ve věku 15–64 let) by se měl v celé EU v nadcházejících 
desetiletích výrazně zvyšovat; vzhledem k tomu, že v roce 2019 se vyšplhal na 31,4 %1 
a měl by dále růst, a to zejména do roku 2050, kdy by měl dosáhnout až 52 %2, přičemž 
v roce 2070 by jeho hodnota měla dosahovat 51,2 %;

B. vzhledem k tomu, že demografický vývoj v souvislosti se stárnutím populace má 
v evropských regionech různé důsledky, přičemž závažněji dopadá na venkovské 
a odlehlé oblasti; vzhledem k tomu, že tyto oblasti rovněž zažívají pokles počtu 
obyvatel; vzhledem k tomu, že pokles počtu obyvatel může mít negativní dopad na 
sociální, hospodářskou a územní soudržnost EU;

C. vzhledem k tomu, že stárnoucí populace může být zdrojem znalostí o místních tradicích, 
potravinách a způsobech života ve venkovských oblastech, což lze na oplátku využít 
k rozvoji místního cestovního ruchu a podnikání;

D. vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva v Evropě je demografickým jevem, který je 
projevem poklesu plodnosti i úmrtnosti, jakož i vyšší střední délky života evropských 
obyvatel;

E. vzhledem k tomu, že demografické změny se v jednotlivých členských státech a jejich 
regionech značně liší, přičemž ve venkovských a znevýhodněných oblastech je 
populace nejvíce náchylná k poklesu a stárnutí;

F. vzhledem k tomu, že zaměstnanci ve věkové skupině 55–64 let tvořili v roce 2019 
59,1 % pracovní síly v EU3; vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla přibližně třetina 
vedoucích rodinných zemědělských podniků ve věku 65 let nebo více a většině (57 %) 
bylo nejméně 55 let či více; vzhledem k tomu, že pouze každý desátý vedoucí 
zemědělského podniku byl mladší 40 let;

G. vzhledem k tomu, že demografická situace má vážný dopad na sociální, hospodářskou 
a územní soudržnost EU; vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU začlenila 
demografické otázky do všech svých politik;

H. vzhledem k tomu, že znepokojivé demografické trendy ve venkovských oblastech EU 
zhoršují sociálně-ekonomickou propast a zvyšují riziko chudoby a sociálního vyloučení;

I. vzhledem k tomu, že nadcházející zelená kniha o stárnutí a dlouhodobé vizi pro 
venkovské oblasti nastíní strategii EU pro řešení dopadu demografické změny na naši 
sociálně-ekonomickou strukturu;

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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J. vzhledem k tomu, že generační obměna je jedním ze specifických cílů SZP na období 
po roce 2020; vzhledem k tomu, že předávání znalostí a mezigenerační učení mají 
zásadní význam pro posílení spolupráce a solidarity mezi generacemi, čímž překonávají 
generační propast;

K. vzhledem k tomu, že současná situace starších osob na trhu práce a ve společnosti 
obecně ukazuje, že je zapotřebí rozsáhlých a zásadních investic do oblastí, jako jsou 
rovné příležitosti, celoživotní učení, pomoc při hledání zaměstnání a poskytování 
zdravotní péče, aby bylo možné řešit rostoucí ekonomické a sociální nerovnosti v EU;

L. vzhledem k tomu, že starší lidé ve venkovských nebo odlehlých oblastech mohou čelit 
vyšším rizikům spojeným s věkem, včetně chudoby, horšího přístupu ke kvalitní 
zdravotní péči a službám, menší sociální podpory nebo horších příležitostí pro sociální 
interakci a nedostatečného přístupu ke službám veřejné dopravy;

M. vzhledem k tomu, že mezi regiony Evropské unie existují značné rozdíly, pokud jde 
o demografické změny, a že existuje tendence k přelidnění měst na jedné straně a 
k vylidňování venkova na straně druhé;

N. vzhledem k tomu, že venkovské a okrajové oblasti jsou silně zasaženy demografickými 
změnami, což může vést k izolaci starších osob na těchto územích;

O. vzhledem k tomu, že v roce 2018 se 42 % pracovních úrazů v EU týkalo pracovníků 
starších 45 let; vzhledem k tomu, že bezpečnost práce proto musí zohlednit dopad 
stárnutí na pracovní sílu;

P. vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými členskými státy existují významné rozdíly jak 
ve složení obyvatelstva, tak v jeho demografickém vývoji;

Q. vzhledem k tomu, že naše potravinové zabezpečení závisí na úspěchu generační 
obměny v zemědělství;

R. vzhledem k tomu, že SZP je i nadále klíčovým nástrojem na podporu venkovského 
hospodářství a vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech;

S. vzhledem k tomu, že Zelená dohoda pro Evropu by měla na cestě k ekologické 
a digitální transformaci plně využít potenciál starších generací;

T. vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie zvýšila zranitelnost a digitální a sociální 
vyloučení starších osob ve venkovských oblastech;

1. má za to, že vytváření příležitostí k mezigeneračnímu dialogu je důležité pro 
obohacování společenského života starších obyvatel ve venkovských oblastech, pro boj 
proti riziku sociální izolace a zároveň pro pomoc mladším generacím prostřednictvím 
předávání znalostí o minulosti a tradičních postupech s cílem přispět k zachování 
kultury a dědictví a k soudržnější společnosti;

2. připomíná zvláštní povahu rodinného zemědělství, které slučuje zemědělskou činnost 
a rodinný život, přičemž starší zemědělci zůstávají aktivní i po dosažení věku odchodu 
do důchodu;
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3. domnívá se, že bude nadále nezbytné, aby sociální partneři a evropské a vnitrostátní 
orgány vyvíjeli intenzivní úsilí k vytvoření skutečně pozitivní „kultury“ aktivního 
stárnutí a nediskriminačního zaměstnávání; zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření, 
která zapojí starší osoby do rozvoje místních ekonomik a usnadní přístup k veřejným 
službám, aby se zlepšila kvalita jejich života;

4. domnívá se, že je třeba nalézt nový přístup k mentorství a partnerství, který by zastavil 
odliv mozků, neboť pokročilé dovednosti se více soustředí u starších členů pracovní 
síly;

5. uvědomuje si, že starší lidé, včetně zemědělců, mají potenciál stát se hnací silou 
dynamické stříbrné ekonomiky ve venkovských oblastech založené na sociálních 
inovacích, inkluzivních venkovských komunitách a zdravějším životním prostředí; 
vyzývá Komisi, aby při budování své dlouhodobé vize venkovských oblastí a aktivního 
stárnutí tento potenciál pečlivě prozkoumala;

6. žádá veřejné instituce, aby podnítily vytvoření zvláštního systému ochrany, který bude 
věnovat pozornost specifikům nezaměstnanosti zemědělských pracovníků, jež plyne 
z velmi dočasného charakteru sezónních zemědělských prací; poukazuje na to, že tímto 
způsobem by bylo možné zvýšit jistotu pro osoby, které se rozhodnou pracovat 
v zemědělství;

7. poukazuje na to, že stárnoucí pracovní síla a nedostatečná generační obměna je 
problém, který je v zemědělství palčivější než v jiných sektorech; domnívá se, že pro 
zvrácení tohoto trendu je klíčové vytvářet další povolání s cílem umožnit generační 
obměnu a zároveň zajistit atraktivitu a ziskovost profesí v odvětví zemědělství;

8. uvědomuje si, že pouze 11 % všech zemědělských podniků v Evropské unii provozují 
zemědělci mladší 40 let4; vyzývá členské státy, aby odstranily veškeré překážky, které 
mladým zemědělcům brání ve vstupu do zemědělského odvětví, včetně obtížného 
přístupu k půdě; dále vyzývá členské státy, aby podporovaly nové způsoby spolupráce 
mezi generacemi, jako jsou partnerství, podílnické hospodaření, dlouhodobý pronájem 
a další systémy, které by mohly řešit problém nedostatku půdy a povzbudit mladé lidi, 
aby se stali zemědělci;

9. znovu opakuje, že některé překážky generační obměny v zemědělství souvisejí 
s přístupem k půdě a převodem zemědělských podniků z jedné generace do druhé; 
připomíná, že starší zemědělci, kteří po odchodu do důchodu čelí riziku nízkého 
důchodu, ušlého příjmu (včetně plateb SZP) a sociálního vyloučení ve venkovských 
oblastech, obvykle zůstávají aktivní a své zemědělské podniky si drží déle; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že jsou zapotřebí politické nástroje uzpůsobené na míru, které 
zaručí bezproblémový průběh transformace zemědělských podniků a aktivní stárnutí 
starších zemědělců ve venkovských komunitách;

10. konstatuje, že vnitrostátní důchodové systémy v mnoha členských státech neposkytují 
zemědělcům v důchodu dostatečný příjem; vyjadřuje politování nad tím, že jediným 
řešením tohoto stavu je často prodloužení zemědělské činnosti nad zákonem stanovený 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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věk odchodu do důchodu, které zpomaluje generační obměnu; zdůrazňuje, že cílem 
podpor v rámci SZP není nahradit důchodový systém;

11. poukazuje na rostoucí potřebu vysoce kvalifikovaných mladých odborníků 
v zemědělství, zejména v regionech, a upozorňuje na to, že je třeba přijmout veškerá 
opatření v zájmu podpory mladých lidí ve studiu zemědělských profesí a snazšího 
předávání znalostí starších lidí mladší generaci;

12. domnívá se, že nadcházející zelená kniha o stárnutí a dlouhodobé vizi pro venkovské 
oblasti bude muset klást zvláštní důraz na programy aktivního zapojení starších 
obyvatel do života venkovských komunit;

13. domnívá se, že partnerství v zemědělských podnicích mezi staršími a mladšími 
generacemi jsou klíčem k prohloubení mezigenerační solidarity, předávání znalostí 
a vzájemnému učení, což je obzvláště důležité pro zavádění nových technologií 
a digitálních dovedností v zemědělství;

14. domnívá se, že převážnou většinu zemědělské pracovní síly v Evropě nadále představují 
pracovníci z řad rodinných příslušníků, ale konstatuje, že podíl tohoto druhu pracovní 
síly již několik let neustále klesá a v blízké budoucnosti by měl tento klesající trend 
pokračovat; zdůrazňuje, že nezadržitelný proces hromadného odchodu z venkova, který 
zažívají určité regiony Unie, způsobí venkovským oblastem hospodářské, sociální 
a environmentální problémy, jež vyžadují ambicióznější a koordinovanější politiky;

15. připomíná, že starší lidé v odlehlých, horských a venkovských oblastech jsou 
náchylnější k digitálnímu a sociálnímu vyloučení a že tuto situaci ještě zhoršila 
pandemie COVID-19;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby pečlivě směřovaly balíček opatření nástroje 
Evropské unie na podporu oživení na pomoc se zmírněním negativního dopadu 
pandemie COVID-19 na starší generaci;

17. zdůrazňuje, že je důležité podporovat venkovské oblasti v jejich rozmanitosti 
a podporovat investice do projektů, které podporují místní ekonomiky, včetně lepší 
dopravní dostupnosti a digitálního propojení; považuje za důležité připomenout, že 
udržení pracovních míst v zemědělství má přímý vliv na zachování hospodářství ve 
venkovských oblastech; dále je přesvědčen, že výzvy, kterým čelí všichni farmáři 
ohledně pochopení významu moderních technologií a jejich využívání, včetně inovací 
v zemědělství, by neměly být podceňovány; zdůrazňuje proto význam celoživotního 
odborného vzdělávání, poradenských služeb a výměny znalostí, a to v rámci SZP 
i mimo ni;

18. domnívá se, že je třeba usnadnit přístup žen k zemědělství prostřednictvím vhodných 
veřejných služeb, jež jim umožní se na zemědělské činnosti více podílet;

19. konstatuje, že stárnutí populace, zejména v zemědělských a venkovských oblastech, je 
nevyhnutelným trendem, který je třeba zohlednit při formulování hospodářských 
a sociálních politik; domnívá se, že otázka stárnoucí populace vyžaduje vícerozměrný 
přístup, a zdůrazňuje, že je důležité usilovat o to, aby se jednotlivé oblasti politiky 
a podpůrné nástroje více doplňovaly a byly prováděny ve větší vzájemné součinnosti; 
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připomíná, že přiměřené zdroje a služby mají zásadní význam pro to, aby bylo starším 
lidem poskytnuto prostředí odpovídající potřebám jejich věku;

20. vyzývá vnitrostátní, regionální a místní orgány, aby zvážily zavedení nebo podporu 
programů na zachování znalostí staršího místního obyvatelstva s cílem dokumentovat 
a zaznamenávat nehmotné kulturní dědictví spojené s místními pokrmy, recepty, 
produkty a dalšími zvyky, které lze na oplátku použít k rozvoji a zachování místních 
živobytí, produktů a cestovního ruchu;

21. domnívá se, že ekologická a digitální transformace EU by měla plně využít potenciál 
stárnoucích venkovských komunit; v této souvislosti připomíná, že je důležité zajistit ve 
venkovských oblastech přístup k širokopásmovému internetu a základním službám, 
využívání elektronických dovedností a nové přístupy k udržitelnému rozvoji, jako je 
koncepce inteligentních vesnic a udržitelná transformace potravinového systému;

22. uznává významnou úlohu, kterou by politika soudržnosti a SZP mohly hrát při podpoře 
a zvyšování zaměstnatelnosti a začleňování žen ve venkovských a odlehlých oblastech, 
které se potýkají s demografickými problémy, a vyzývá členské státy, aby k tomuto 
účelu lépe využívaly příslušné fondy;

23. zdůrazňuje, že nerovnost v přístupu k půdě, přímé platby a podpora mezi zeměmi EU i 
v rámci těchto zemí patří k otázkám, které je třeba řešit, aby bylo možné zastavit 
regionální úpadek, podpořit starší lidi v důchodovém věku, aby ukončili zemědělskou 
činnost, a podnítit k zahájení zemědělské činnosti mladé lidi;

24. konstatuje, že lepší propojení a dostupnost služeb ve venkovských a odlehlých 
oblastech mají zásadní význam pro řešení vylidňování těchto regionů a sociálního 
a digitálního vyloučení starších obyvatel žijících v těchto oblastech; vyzývá proto 
členské státy, aby uznaly význam venkovských a odlehlých oblastí pro jejich 
rozmanitost a rozvíjely jejich potenciál podporou investic do místního hospodářství, 
podporou podnikání a zlepšováním jejich infrastruktury;

25. vyzývá členské státy, aby při tvorbě svých strategických plánů zohlednily podíl starších 
osob (ve věku nad 65 let) ve venkovských regionech a aby zvážily zavedení opatření, 
která budou zahrnovat starší obyvatele venkovských oblastí nebo se na ně zaměří, 
například prostřednictvím pružnějšího přístupu k podmínkám, které se vztahují na 
skutečnou a aktivní účast této věkové skupiny na hospodářském životě daného regionu;

26. zdůrazňuje, že s ohledem na situaci vyplývající z pandemie COVID-19 je nezbytné 
vsadit na živý a dynamický venkov, odstranit byrokracii a investovat do infrastruktury 
a kvalitních služeb ve venkovském prostředí s cílem zastavit proces stárnutí 
v zemědělství a podpořit úlohu žen coby majitelek zemědělských podniků;

27. zdůrazňuje úlohu evropských strukturálních a investičních fondů v kombinaci s dalšími 
fondy EU při řešení demografických výzev ve venkovských oblastech, zejména 
podporou hospodářského rozvoje a sociálního začleňování;

28. upozorňuje na to, že je důležité zajistit dostupnost služeb v regionech, neboť jejich 
pokles motivuje starší lidi k tomu, aby dříve odcházeli do důchodu a přesouvali se do 
měst, kde jsou tyto služby snadno dostupné;
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29. domnívá se, že příležitosti k celoživotnímu učení v kombinaci s digitalizací mají 
zásadní význam pro to, aby stárnoucí obyvatelstvo ve venkovských a odlehlých 
oblastech mělo různé možnosti, včetně dodatečného příjmu; vyzývá proto Komisi 
a členské státy, aby podporovaly programy vzdělávání a odborné přípravy, které 
pomohou stárnoucímu obyvatelstvu rozvíjet dovednosti a získávat odborné znalosti 
v oblastech, jako je elektronický obchod, on-line marketing a IKT;

30. konstatuje, že účinný systém mobility je jedním z předpokladů regionálního 
hospodářského rozvoje, územní soudržnosti a rozvoje regionálního potenciálu; 
poukazuje na to, že je proto nutné poskytnout nezbytné finanční prostředky na rozvoj 
a údržbu dopravních spojení, což by mohlo starší generaci povzbudit k tomu, aby 
zůstala v zemědělství déle, a přilákat mladé lidi z regionálních center, aby pracovali na 
venkově;

31. zdůrazňuje úlohu a význam SZP při podpoře generační obměny v odvětví zemědělství; 
vyzývá členské státy, aby ve svých strategických plánech upřednostňovaly opatření ke 
zvýšení počtu mladých zemědělců a aby podporovaly soudržnost s dalšími nástroji 
dostupnými na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU;

32. zdůrazňuje, že v důsledku vývoje, digitalizace a specializace zemědělství potřebují lidé 
v tomto odvětví i ti, kteří do něj teprve vstupují, odpovídající úroveň digitální, technické 
a ekonomické odborné přípravy, a vyzývá k podpoře výměnných programů, diskusí, on-
line školení a elektronického učení;

33. zdůrazňuje ústřední úlohu iniciativ komunitně vedeného místního rozvoje, pokud jde 
o obnovu a udržování živých a prosperujících místních venkovských ekonomik, 
a potřebu zachovat dostatečnou úroveň financování pro program LEADER; vyzývá 
členské státy, aby kapacit programu LEADER plně využily;

34. připomíná, že nejvzdálenější regiony jsou zvlášť náchylné k vylidňování a vyžadují 
zvláštní soubor opatření ke zmírnění negativních demografických změn, s nimiž se 
často potýkají; vyzývá členské státy, aby aktivně využívaly dostupné strukturální 
a investiční fondy s cílem řešit problémy, jimž tyto regiony čelí;

35. poukazuje na zásadní dopad neustále se vyvíjejících digitálních technologií na 
každodenní život lidí, a proto zdůrazňuje potřebu vysokorychlostního širokopásmového 
připojení a klíčového a moderního technologického vybavení ve školách, nemocnicích 
a ve všech dalších příslušných zařízeních veřejných služeb, včetně rozvoje účinné 
elektronické správy, s cílem zajistit, aby lidé žijící ve venkovských a odlehlých 
oblastech měli dostatek příležitostí;

36. poukazuje na význam služeb poskytovaných nevládními organizacemi, zejména pro 
starší osoby; vyzývá k navýšení finančních prostředků na činnosti nevládních organizací 
v regionech.
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