
PA\1212533CS.docx PE657.234v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

2020/2008(INI)

7.9.2020

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Starý kontinent stárne: možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na 
stárnutí po roce 2020
(2020/2008(INI))

Zpravodaj: Luke Ming Flanagan



PE657.234v01-00 2/3 PA\1212533CS.docx

CS

PA_NonLeg



PA\1212533CS.docx 3/3 PE657.234v01-00

CS

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 2016 se vyšplhal na 29,6 % a 
měl by dále růst, a to zejména do roku 2050, přičemž v roce 2070 by měl dosáhnout 
51,2 %;

B. 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 a zdraví, aby bylo možné řešit rostoucí ekonomické 
a sociální nerovnosti v EU;

1. domnívá se, že současný politický přístup založený na omezené a zhoubné vizi 
(„jakákoli pracovní pozice za jakoukoli cenu“) by měl být postupně omezen, tak aby se 
na zaměstnání a práci nahlíželo z dlouhodobějšího hlediska pracovního života 
jednotlivce; 

2. 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; 

3. poukazuje na to, že stárnoucí pracovní síla a nedostatek generační obměny je problém, 
který ze všech sektorů nejvíce postihuje zemědělství; domnívá se, že pro zvrácení 
tohoto trendu je klíčové řešit nejistotu na trhu a nízkou ziskovost zemědělských 
podniků;

4. 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;

5. 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; proto zdůrazňuje 
význam celoživotního odborného vzdělávání, poradenských služeb a výměny znalostí, a 
to v rámci SZP i mimo ni.


