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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,

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

B. vzhledem k tomu, že s ohledem na pandemii je nezbytné přezkoumat politiky a nástroje, 
které se zabývají demografickými výzvami;

1. konstatuje, že pandemie COVID-19 musí být zlomovým bodem v politikách týkajících 
se demografických výzev a musí vytvořit nové příležitosti pro hospodářský a sociální 
rozvoj ve venkovských oblastech;

2. zdůrazňuje, že pokračující proces vylidňování venkovských oblastí nemá pouze závažné 
hospodářské a sociální důsledky, ale má rovněž negativní dopad na dosažení 
ambiciózních cílů Zelené dohody pro Evropu;

3. vyzývá Komisi, aby při přípravě strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti poskytla konkrétní řešení pro ukotvení obyvatelstva ve 
venkovských oblastech;

4. podporuje inovace a digitalizaci s cílem podporovat živé a dynamické venkovské 
prostředí; vyzývá Komisi, aby se inspirovala iniciativami týkajícími se inteligentních 
měst a obcí a vytvořila nový nástroj na podporu rozvoje začínajících podniků ve 
venkovských oblastech, a tím i jejich hospodářské a výrobní struktury;

5. vyjadřuje politování nad tím, že dohoda o VFR postrádá ambice řešit výzvy spojené 
s demografickými změnami; vyjadřuje politování nad škrty ve dvou hlavních nástrojích 
Společenství zaměřených na podporu udržitelného rozvoje venkovských oblastí, tj. 
politiky soudržnosti a SZP.


