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NÁVRHY

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

– s ohledem na zprávu Evropské komise o dopadu demografických změn na Evropu ze 
dne 17. června 2020,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2017 o využívání nástrojů politiky 
soudržnosti v regionech k řešení demografické změny1,

A. vzhledem k tomu, že evropské regiony se v současné době potýkají s hlubokými 
demografickými změnami, jako je nízká porodnost, vysoká úmrtnost, stárnutí 
obyvatelstva a pokračující vylidňování venkova;

B. vzhledem k tomu, že venkovské a znevýhodněné regiony často nejsou schopny 
dosáhnout stejných ekonomických ukazatelů pro určité období jako jiné regiony, což se 
v některých případech jeví jako problematické při žádání o podporu;

C. vzhledem k tomu, že pracovníci v zemědělství ve venkovských oblastech, zejména 
pracovníci žijící v odlehlých oblastech, trpí demografickým znevýhodněním a jsou 
vystaveni podstatně vyššímu riziku chudoby a sociálního vyloučení;

D. vzhledem k tomu, že ve venkovských oblastech, které se potýkají s vylidňováním, může 
docházet k opouštění půdy a zvýšenému riziku lesních požárů a tyto oblasti mohou čelit 
obtížím v souvislosti s jejich hospodářským oživením2;

E. vzhledem k tomu, že kromě již existujících problémů a trendů souvisejících s pandemií 
je nezbytné přezkoumat politiky a nástroje, které se zabývají demografickými 
problémy, v nichž se zaměřují především na nízkou míru porodnosti a vylidňování 
venkova, zejména v méně obydlených a zranitelných oblastech Unie; vzhledem k tomu, 
že je třeba v Evropě prosazovat politiky, které podporují vyšší porodnost;

F. vzhledem k tomu, že otázky spojené s demografickými změnami a vylidňováním 
představují velkou zátěž pro venkovské, okrajové a řídce osídlené oblasti a ostrovy a 
mají negativní dopad na stárnutí obyvatelstva, generační obnovu a rozvoj zemědělství;

G. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti zásadním způsobem přispívá k plnění cílů 
jednotného digitálního trhu přímo na místě, zejména prostřednictvím významných 
finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR);

H. vzhledem k tomu, že venkovské oblasti tvoří 44 % území Unie;

I. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů, které postihují venkovská 
hospodářství, je klesající podíl zemědělství; vzhledem k tomu, že údaje ukazují, že 
pouze 10,7 % zemědělců v EU je mladších 40 let a že zemědělská populace stárne, což 

1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0427.
2Forest fires — Sparking fire smart policies in the EU (Lesní požáry – Podnět k vypracování inteligentních 
politik v oblasti požárů v EU), Evropská komise (2018). 
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bude mít dopad na odvětví zemědělství;

J. vzhledem k tomu, že je nutné koordinovaněji a účinněji řešit potřeby venkovských 
oblastí s ohledem na demografické změny;

1. bere na vědomí závažnost demografického problému a jeho souvislost se sociálně-
ekonomickou realitou; považuje za nezbytné vytvořit ve venkovských oblastech nové 
příležitosti a investice zaměřené na budoucnost, například prostřednictvím rozvoje 
krátkých dodavatelských řetězců a regionálních trhů s potravinami;

2. zdůrazňuje, že nerovnost v přístupu k půdě, přímé platby v rámci společné zemědělské 
politiky a podpora mezi jednotlivými členskými státy EU i v rámci nich patří k 
otázkám, které je třeba řešit, aby bylo možné zastavit regionální pokles, umožnit starším 
lidem odchod ze zemědělství a podnítit mladé lidi, aby zahájili zemědělskou činnost;

3. očekává, že budou zavedeny nové sociální programy soudržnosti, jako jsou např. 
základní pilotní projekty v oblasti příjmů ve venkovských oblastech;

4. 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;

5. zdůrazňuje, že pokračující proces vylidňování venkovských oblastí, který vede k 
obtížím v přístupu k veřejným službám a k poskytování adekvátního zdravotního 
zabezpečení, nemá pouze závažné hospodářské a sociální důsledky, ale představuje 
obrovské výzvy pro dosažení ambiciózních cílů vytyčených v Zelené dohodě pro 
Evropu a dalších politikách EU, jako je SZP a politika soudržnosti; trvá na tom, že 
investice, na něž se vztahuje Zelená dohoda pro Evropu, by měly zohledňovat 
demografické faktory;

6. naléhavě žádá Komisi, aby při vypracovávání politických pokynů pro strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategii v oblasti biologické rozmanitosti poskytla 
konkrétní řešení pro ukotvení obyvatelstva ve venkovských oblastech v koordinaci s 
členskými státy a s regionálními a místními orgány, které přispějí k zajištění stávajících 
pracovních míst a k vytváření nových pracovních míst, a učiní je přitažlivější pro 
kvalifikované pracovníky, zejména ve strukturálně slabších regionech, obzvláště 
prostřednictvím přehodnocení zemědělských činností v našich regionech;

7. vyzývá Komisi, aby obě strategie využila ke zlepšení obrazu zemědělského odvětví a 
venkovských oblastí a aby současně pamatovala na to, že nedostatek znalostí o 
zemědělství podporuje nesprávný pohled na práci zemědělců a jejich přínos pro životní 
prostředí;

8. naléhavě žádá Komisi, aby rozvíjela místní ekonomiky, které by vytvářely pracovní 
příležitosti;

9. vyzývá ke snížení byrokratické zátěže společností a správních orgánů s cílem omezit 
požadavky a dosáhnout větší právní jistoty, a tím zlepšit rámcové podmínky pro 
úspěšné místní financování a omezit investiční překážky;
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10. uznává, že oběhové hospodářství a biohospodářství mají velký potenciál pro dosažení 
větší účinnosti zemědělsko-potravinářského odvětví; vyzývá k přijetí takových 
ustanovení správních předpisů, která budou brát v úvahu zvláštní potřeby zemědělství, s 
cílem vytvářet nové příležitosti ve venkovských oblastech díky podpoře mladých lidí, 
snižování byrokratické zátěže a podpoře digitalizace a podnikání;

11. zdůrazňuje zásadní úlohu SZP při udržování a vytváření pracovních míst na venkově a v 
zemědělství, uznává však její omezené možnosti; požaduje proto, aby zdroje z politiky 
soudržnosti a nového fondu Unie na podporu oživení byly účinněji využívány na plnění 
potřeb venkovských oblastí, aby se úsilí v této oblasti vzájemně doplňovala a aby byly 
vyhledávány nové formy spolupráce;

12. vyzývá Komisi, aby zajistila, že prioritu bude mít vytváření příležitostí pro trh práce, 
podpora transformace energetiky a rozvoj dopravní a širokopásmové infrastruktury s 
cílem řešit strukturální problémy, které jsou hlavními příčinami migrace z venkovských 
oblastí;

13. vyzývá Komisi, aby do budoucího zveřejnění své dlouhodobé vize pro venkovské 
oblasti zahrnula podrobnou analýzu úlohy zemědělství, chovu hospodářských zvířat a 
lesnictví jako hybných sil hospodářství venkova;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby lépe předávaly a sdělovaly pozitivní účinky a 
úspěchy politiky soudržnosti v EU;

15. zdůrazňuje potenciál udržitelného zemědělství, pokud jde o vytváření důstojných a 
dlouhodobých pracovních míst ve venkovských oblastech;

16. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a rozvíjet projekty na podporu návratu mladých lidí 
do venkovských oblastí prostřednictvím podpory zaměstnanosti mladých lidí, 
digitálního propojení a podnikání s využitím osvědčených postupů členských států;

17. uznává, že nejúčinnějšími politikami pro řešení demografických výzev jsou politiky, 
které usilují o dlouhodobé cíle a jsou výsledkem konzultací s místními aktéry a 
organizovanou občanskou společností;

18. poukazuje na to, že i přes opakovaná oznámení Komise stále nemáme dlouhodobý 
přístup, který by venkovským oblastem umožnil čelit demografickým výzvám, riziku 
chudoby a omezenému přístupu ke službám;

19. naléhavě žádá Komisi, aby demografické aspekty považovala za nedílnou součást všech 
nástrojů politiky soudržnosti; zdůrazňuje, že je důležité koordinovat veškeré iniciativy 
na úrovni Unie se strategiemi členských států týkajícími se demografických výzev;

20. domnívá se, že strategické plány v rámci nové SZP by měly být flexibilní a měly by 
zahrnovat nástroje vytvořené konkrétně na podporu digitalizace, venkovské mobility a 
rozvoje inteligentních měst;

21. poukazuje na to, že politika soudržnosti se musí rozhodněji zaměřit na inovace ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje, že je nutné vyvinout ve spolupráci se SZP řešení, 
aby rodinné zemědělské podniky mohly těžit z inovací a nových technologií;
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22. zdůrazňuje, že zajištění ekonomické ziskovosti zemědělství je zásadní, má-li být 
demografická politika zaměřená na venkov úspěšná a má-li přispívat k tomu, aby 
venkovským oblastem vdechla nový život a aby byly atraktivní pro mladší generace;

23. požaduje ambicióznější politická opatření na podporu generační obnovy venkova 
prostřednictvím podstatných změn v přístupu k půdě a úvěrům; požaduje, aby mladí 
zemědělci získávali komplexní podporu z politik Unie nad rámec SZP, která musí řešit 
více cílů s menšími prostředky;

24. domnívá se, že v zájmu účinnějšího zapojení mladých lidí a nových zemědělců do 
zemědělské činnosti je nezbytné usnadňovat převádění zemědělských podniků 
snižováním byrokracie a zaručit zemědělcům, kteří odcházejí do důchodu, důstojné 
ukončení jejich činnosti;

25. uznává klíčovou úlohu žen v zemědělství; žádá, aby byly podmínky ve venkovských 
oblastech uzpůsobeny tak, aby ženy všech generací mohly zůstat ve svém vlastním 
prostředí a přispívat k jeho oživení a dalčímu rozvoji;

26. podporuje iniciativy ke zlepšení kvality venkovských zaměstnání, které by se opíraly o 
diverzifikaci a inovace; konstatuje, že četné strategie a akční plány odvozené od Zelené 
dohody musí tento cíl sledovat prioritně a v koordinaci s členskými státy;

27. podporuje inovace a digitalizaci s cílem podporovat živé, dynamické a ekonomicky 
životaschopné venkovské prostředí; vyzývá Komisi, aby se inspirovala iniciativami 
týkajícími se inteligentních měst a obcí a vytvořila nový nástroj na podporu podniků a 
startupů v kontinentálních a nejvzdálenějších venkovských oblastech, a tím podpořila i 
jejich hospodářské a výrobní struktury, s cílem připravit půdu pro digitální ekonomiku 
ve venkovských oblastech;

28. vyzývá Komisi, aby podporovala financování obnovitelných zdrojů v rámci Zelené 
dohody pro Evropu a akčního plánu EU v oblasti biohospodářství, což může vytvořit 
pracovní místa a pomoci hospodářské obnově mnoha venkovských oblastí; vyzývá 
členské státy, aby zvážily zavedení modulů odborné přípravy v oblasti počítačových 
dovedností pro regiony, kde tyto dovednosti nejsou na uspokojivé úrovni; zdůrazňuje, 
že místní akční skupiny významně přispěly k posílení interakcí mezi hospodářskými 
odvětvími ve venkovských oblastech a významně přispěly k provádění politik rozvoje 
venkova;

29. připomíná, že je přitom zapotřebí nezapomínat na to, že nejvzdálenější regiony musí mít 
prospěch z obsáhlého plánu v oblasti veřejného zdraví, jehož cílem je zajistit, aby každý 
obyvatel žijící v těchto oblastech, zejména pak ve venkovských oblastech, měl přístup k 
pitné vodě;

30. zdůrazňuje ústřední úlohu iniciativ komunitně vedeného místního rozvoje, pokud jde o 
udržování a obnovu živých a prosperujících místních venkovských ekonomik, a potřebu 
zachovat dostatečnou úroveň financování pro iniciativu LEADER („Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Économie Rurale“); vyzývá členské státy, aby kapacit 
programu LEADER plně využily;

31. vyzývá příslušné orgány na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, aby zvážily 
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zavedení vzdělávacích modulů v rámci povinného vzdělávání zaměřených na vytváření 
nebo posilování vazby mezi studenty v městských oblastech na jedné straně a činnostmi 
a způsoby života v jiných než městských oblastech na straně druhé, s cílem dosáhnout 
toho, aby se budoucí generace lépe seznámily s venkovskými oblastmi a aby mezi 
sebou navázaly užší kontakt; 

32. zdůrazňuje, že investice v této oblasti by se měly stát prioritou EZFRV;

33. zdůrazňuje, že podpora mobility a příležitostí v oblasti vytváření sítí, jakož i podpora 
inovativních opatření ze strany malých a středních podniků a řemesel jsou považovány 
za základní faktory úspěchu venkovských oblastí;

34. konstatuje, že účinný systém mobility je jedním z předpokladů regionálního 
hospodářského rozvoje, územní soudržnosti a rozvoje regionálního potenciálu; 
zdůrazňuje, že je proto třeba poskytnout nezbytné finanční prostředky na rozvoj a 
údržbu dopravních spojení, které by mohly motivovat starší generace k tomu, aby 
zůstala ve venkovských oblastech déle, a přilákat mladé lidi z městských center k tomu, 
aby se věnovali práci na venkově;

35. vyjadřuje politování nad tím, že dohoda o víceletém finančním rámci (VFR) znovu 
postrádá ambice řešit výzvy spojené s demografickým poklesem; vyjadřuje politování 
nad škrty ve dvou hlavních nástrojích Unie zaměřených na podporu udržitelného 
rozvoje venkovských oblastí (tj. politiky soudržnosti a SZP), a to jak na evropském 
kontinentu, tak v nejvzdálenějších regionech; vyjadřuje politování nad tím, že dohoda o 
VFR postrádá ambice řešit výzvy spojené s demografickými změnami;

36. vyjadřuje politování nad tím, že nejvzdálenější regiony jsou ty, které jsou nejvíce 
postiženy škrty ve financování programů, jako je program speciálně zaměřený na 
odlehlost a ostrovní charakter;

37. vyjadřuje politování nad skutečností, že nejvzdálenější regiony trpí svou ostrovní 
povahou, geografickou odlehlostí a nedostatkem perspektiv pro své mladé lidi, zatímco 
článek 349 SFEU by jim měl umožnit tento problém vyřešit;

38. přeje si rozsáhlý plán pro usnadnění převodů všech podniků s cílem umožnit mladým 
lidem přístup k zaměstnání, obnovení hospodářské činnosti a poskytnout důstojné 
podmínky těm, kteří odcházejí do důchodu; konstatuje, že tato opatření by zvýšila 
atraktivitu venkovského hospodářství počínaje zemědělstvím, a prospěla by 
nejvzdálenějším evropským regionům a venkovským oblastem;
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