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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky 
soudržnosti
(2020/2039(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svobodu pohybu pracovníků, která je zaručena článkem 45 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 174 SFEU o posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie,

– s ohledem na čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, který povoluje poskytovat státní podpory 
v zájmu rozvoje některých hospodářských oblastí, pokud tyto podpory výrazně 
neovlivňují hospodářskou soutěž (tzv. regiony „kategorie c“),

– s ohledem na články 9, 46, 47, 48 a 147 SFEU týkající se různých aspektů práce 
a zaměstnanosti v EU,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro 
tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro 
správu hranic a víza (COM(2018)0375), zejména na jeho kapitolu II, která se týká 
územního rozvoje,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2018 o posílení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti v Evropské unii: sedmá zpráva Evropské komise1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2017 o využívání nástrojů politiky 
soudržnosti v regionech k řešení demografické změny2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o demografických změnách 
a jejich důsledcích pro budoucí politiku soudržnosti EU3,

– s ohledem na článek 20 SFEU, nařízení (EU) č. 492/20114 a směrnici 2004/38/ES5 
o volném pohybu pracovníků a jejich rodinných příslušníků v Unii,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 17. června 2020 o dopadu demografické změny,

– s ohledem na zprávu ESPON o geografii dynamiky nových pracovních míst v Evropě 

1 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 53.
2 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 10.
3 Úř. věst. C 153E , 31.5.2013, s. 9.
4 Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1.
5 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0053.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0010.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.153.01.0009.01.ENG
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj
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z prosince 2017,

– s ohledem dokument EPSON z června 2019 s názvem „Řešení problematiky migrace 
pracovních sil v Evropě: rozšířený funkční přístup“, 

– s ohledem na zprávu o perspektivách světové populace za rok 2019, kterou vypracoval 
odbor OSN pro hospodářské a sociální záležitosti, oddělení pro populaci,

– s ohledem na studii OECD o adaptaci na demografickou změnu, která byla vypracována 
pro první zasedání skupiny pro zaměstnanost v rámci japonského předsednictví G20 ve 
dnech  25.–27. února 2019 v Tokiu,

– s ohledem na zprávu Komise o dopadu demografické změny na evropské regiony za rok 
2016;

– s ohledem na zprávu Výboru regionů z roku 2018 nazvanou „Řešení odlivu mozků: 
místní a regionální rozměr“, Místní a regionální rozměr“,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že rozmístění obyvatelstva na místní, regionální a unijní úrovni a jeho 
stabilita nebo naopak proměnlivost mají přímý vliv na sociální, hospodářskou a územní 
soudržnost EU;

B. vzhledem k tomu, že volný pohyb pracovních sil je jednou z tzv. čtyř svobod Evropské 
unie a jejího jednotného trhu;

C. vzhledem k tomu, že ačkoli se v EU v uplynulých desetiletích výrazně zvyšoval počet 
obyvatel, nyní se růst zpomaluje a očekává se, že v dlouhodobém výhledu dojde k jeho 
poklesu; vzhledem k tomu, že podíl Evropy na světové populaci se má do roku 2070 
snížit na méně než 4 % a že z dlouhodobých demografických trendů v evropských 
regionech vyplývá, že porodnost bude klesat a společnosti budou stárnout;

D. vzhledem k tomu, že zdravotní a hospodářská krize způsobená pandemií COVID-19 
ukázala, že hnací silou procesu oživení je mimo jiné solidarita mezi generacemi;

E. vzhledem k tomu, že mezi socioekonomickými podmínkami určitého regionu 
a dynamikou „odlivu“ či „přílivu“ mozků existuje velmi těsný vztah;

F. vzhledem k tomu, že silami, které budou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 
pohánět socioekonomický růst a zvyšování zaměstnanosti v členských státech a jejich 
regionech, jsou inovace a investice do lidského kapitálu;

Současné výzvy

Obecné úvahy
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1. zdůrazňuje, že volný pohyb pracovních sil je základem konkurenceschopnosti EU; 
podotýká však, že volný pohyb pracovníků má vliv na demografické charakteristiky 
daných oblastí, což má závažné důsledky pro regiony EU a jejich hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost;

2. v této souvislosti si všímá toho, že na úrovni Unie i členských států existují výrazné 
demografické rozdíly mezi centrem, metropolitními regiony a periferními oblasti, které 
mají často venkovský charakter;

3. konstatuje, že k nejvýznamnějším faktorům, které mají přímý vliv na demografické 
charakteristiky, patří HDP na hlavu, výše příjmů, míra zaměstnanosti, míra plodnosti 
a stárnutí obyvatelstva; poukazuje na to, že příčinou demografických změn 
v evropských regionech je zejména současná dynamika zaměstnanosti, která vytváří 
sociálně-prostorové nerovnosti a výzvy, jež budou muset být řešeny v rámci politiky 
soudržnosti, jak bude definována pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že vzorce 
migrace z regionů východní, jihovýchodní a střední Evropy do severních 
a severozápadních regionů se převážně týkají mladých, vzdělaných a kvalifikovaných 
pracovníků;

4. poukazuje na to, že v Evropě zjevně dochází ke stárnutí populace, které ovlivňuje míru 
závislosti a má negativní dopad na růst ekonomicky aktivního obyvatelstva, který je 
mnohem nižší než v předchozím desetiletí; upozorňuje na patrný pokles ekonomicky 
aktivního obyvatelstva v regionech východní, jižní a střední Evropy;

5. poukazuje na probíhající zdravotní krizi způsobenou onemocněním COVID-19 a na její 
možné střednědobé a dlouhodobé dopady na dynamiku pracovního trhu; zdůrazňuje, že 
domácí izolace a omezení sociálních kontaktů měly viditelné dopady na produkci, 
poptávku a obchod, způsobily pokles ekonomické aktivity a vedly ke zvýšení míry 
nezaměstnanosti, prudkému poklesu podnikových příjmů a zvýšení schodků veřejných 
rozpočtů;

Místní a regionální rozměr

„Vysílající“ regiony

6. konstatuje, že venkovské, postindustriální a odlehlé oblasti se obecně potýkají s řadou 
specifických situací: dochází v nich k výraznému poklesu počtu obyvatel, jejich výše 
příjmů se nachází pod státním nebo evropským průměrem a jen obtížně dokáží 
zajišťovat regionální integraci s ostatními regiony, takže jim více hrozí riziko 
depopulace; poukazuje na to, že ve venkovských regionech dnes žije kolem 28 % 
evropské populace, avšak toto číslo má podle prognóz výrazně klesat;

7. poukazuje na některé z faktorů demografické změny, které způsobují, že lidé 
z uvedených oblastí odcházejí a jiní nemají motivaci se do nich stěhovat; těmi jsou 
špatná infrastruktura, mj. nedostupnost širokopásmového připojení k internetu 
a chybějící dopravní sítě, menší počet pracovních příležitostí, nedostupnost veřejných 
služeb a obtížný přístup k zdravotní péči, menší nabídka vzdělávání, kvůli níž obtížnější 
se adaptovat na technologickou změnu, a nedostatek kulturních center a možností 
volnočasových aktivit;

8. zdůrazňuje, že tato nedostatečná diverzifikace regionální hospodářské struktury 
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některých regionů může vytvořit negativní „značku“, a to i mezi jejich obyvateli, jako 
projev nespokojenosti s kvalitou života a se zařízeními a službami, které mají 
k dispozici; zdůrazňuje v této souvislosti dopad odlivu mozků, který vede k emigraci 
vysoce vyškolených a kvalifikovaných osob z určitého regionu nebo země; poukazuje 
zejména na to, že exodus zdravotnického personálu (lékařů a zdravotních sester) 
a pedagogů způsobuje pokles kvality zdravotní péče a vzdělávání a vede k tomu, že je 
obtížně získat přístup ke kvalitní péči a kvalitnímu vzdělání, což platí zejména pro 
venkovské oblasti;

9. zastává názor, že depopulace hrozí také městským oblastem, neboť k úbytku obyvatel 
došlo od roku 1990 v jedné pětině evropských měst; konstatuje nicméně, že snižování  
počtu obyvatel měst není vždy soustavným lineárním procesem a může mít v závislosti 
na územním kontextu epizodický nebo dočasný charakter;

10. poukazuje na trend „vnitřní periferializace“, který označuje situaci, kdy 
východoevropské a jihoevropské regiony vykazují velmi vysokou míru čisté negativní 
migrace obyvatelstva, zatímco severoevropské a západoevropské regiony vykazují 
výrazně pozitivní míru, protože do nich soustavně směřuje velký počet ekonomických 
migrantů;

„Přijímající“ regiony

11. bere na vědomí, že metropolitní oblasti kolem velkých měst vykazují pozitivní míru 
migrace s charakteristickými pohyby obyvatelstva z venkova do měst, přičemž 
důvodem je to, že růst zaměstnanosti se stále více soustředí do městských oblastí;

12. konstatuje také, že proces depopulace méně postihuje regiony, v nichž žije vysoký podíl 
osob s vyšším vzděláním;

13. poukazuje na to, že k regionálnímu rozvoji přispívají také odvětví náležející ke 
znalostní ekonomice, která nabízejí vysokou úroveň sociálního kapitálu, sítí 
a technologií; uznává, že inovativní hospodářské činnosti se obvykle nacházejí 
v technologicky vyspělejších regionech, které poskytují lepší přístup k dostatečnému 
počtu aglomerací „inteligentních“ podniků;

14. na druhou stranu zdůrazňuje, že nadměrná koncentrace obyvatelstva v některých 
městských oblastech již má vedlejší účinky, jako jsou dopravní zácpy, rostoucí náklady 
na bydlení a dopravu, znečištění životního prostředí, zhoršování kvality života 
a prostorové rozpínání měst, a nese s sebou značné riziko chudoby a sociálního 
vyloučení některých skupin obyvatelstva, takže místní orgány nejsou schopny 
poskytovat služby všem obyvatelům městských oblastí;

15. upozorňuje na to, že ekonomická migrace má přímý dopad na inkluzivitu měst 
a vyžaduje, aby státní orgány reagovaly opatřeními, která by odpovídala různým 
místním podmínkám;

Opatření odpovídající místním podmínkám

Zvyšování atraktivity regionů

16. zdůrazňuje, že při vývoji územních strategií by měly hrát rozhodující úlohu místní 
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a regionální orgány a brát přitom v potaz rozvojové potřeby a potenciál daných oblastí, 
včetně hospodářských, sociálních a demografických trendů; poukazuje na to, že místní 
rozvojové strategie vznikající za účasti místních aktérů jsou užitečným nástrojem, který 
může být využit k vytváření pracovních příležitostí a zvyšování přístupnosti služeb na 
místní úrovni;

17. domnívá se, že modelem pro poskytování vhodných nástrojů na podporu růstu, 
integrace, spolupráce a inovací a řešení sociálních výzev by mohla být tzv. městská 
agenda EU, která stanoví nejdůležitější priority a činnosti v oblasti zlepšování života ve 
městech; požaduje také, aby byly vyvíjeny strategie zaměřené na rozšiřování znalostní 
ekonomiky a inteligentní specializace v evropských regionech, mimo jiné cestou 
rozvoje znalostních sítí a poskytování podpory pro investice do lidského kapitálu;

18. připomíná, že jsou zapotřebí strategie ke zvrácení trendů migrace pracovních sil; vyzývá 
místní a regionální orgány, aby problém odlivu mozků ve „vysílajících“ regionech řešily 
prostřednictvím prevence, zmírňování a vhodných reakcí; v této souvislosti klade důraz 
na to, že již nyní existuje v různých členských státech několik iniciativ, jako jsou 
například pobídky pro pracovníky s velmi specializovanými dovednostmi, jejichž cílem 
je dosáhnout toho, aby se v daných regionech „odliv mozků“ změnil na „příliv mozků“;

19. zdůrazňuje, že zdravotní krize spojená s onemocněním COVID-19 postihuje všechny 
členské státy a regiony v odlišné míře a pravděpodobně vyvolá nové trendy, pokud jde 
o demografické změny; v této souvislosti připomíná, že dodatečné zdroje, které byly 
poskytnuty prostřednictvím REACT-EU v zájmu výrazného a trvalého oživení unijní 
ekonomiky po skončení krize, by mohly výrazně pomoci lidem udržet si zaměstnání, 
mimo jiné prostřednictvím poskytování podpory malým a středním podnikům, 
systémům krátkodobé práce a samostatně výdělečně činným osobám;

20. připomíná, že z nástroje na podporu oživení a odolnost bude poskytována rozsáhlá 
finanční podpora, která má zvýšit odolnost ekonomik členských států a pomoci jim lépe 
se připravit na budoucnost, a trvá na tom, že členské státy by měly navrhnout opatření 
k řešení demografické změny; poukazuje na význam nástrojů pro přechod 
k udržitelnosti, jako je Fond pro spravedlivou transformaci a jeho implementační 
mechanismus, který má podporovat komunity negativně zasažené energetickou 
transformací a současně bránit depopulaci;

Doporučená opatření

21. znovu poukazuje na to, že nástroje politiky soudržnosti je třeba ještě více zjednodušit, 
aby bylo možné řídit finanční zdroje jednodušeji a přitom řádně a aby bylo možné 
maximálně využívat součinnosti s různými fondy EU; zdůrazňuje, že je třeba snížit 
byrokracii a zajistit, aby v celém procesu provádění projektů platily jednotné předpisy;

22. vyzývá členské státy, aby při vytváření programů politiky soudržnosti na období 2021–
2027 a při jejich provádění plně respektovaly princip partnerství; poukazuje na to, že je 
důležité se prioritně zabývat regionálními potřebami, včetně demografických 
a migračních aspektů, stejně jako výzev, s nimiž se potýkají městské oblasti;

23. vyzývá členské státy, aby demografické výzvy začlenily do svých národních 
rozvojových programů a dlouhodobých strategií udržitelného rozvoje, které korelují 
s evropským semestrem, neboť tak bude zajištěno řádně financování opatření k řešení 
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demografických otázek;

24. vyzývá regiony, kterým hrozí depopulace, aby soustředily investiční úsilí na 
všeobecnou dostupnost kvalitních služeb a infrastruktury a na vytváření pracovních 
příležitostí; požaduje investice do vzdělávání, rekvalifikace pracovníků a vytváření 
podmínek pro podnikání a do podpory malých a středních podniků;

25. považuje za vhodné, aby byly do dlouhodobých iniciativ spolupráce v oblasti řízení 
a plánování na různých úrovních zapojeny také regionálních a místní orgány; žádá 
Komisi a členské státy, aby v zájmu podpory polycentrického rozvoje šířily osvědčené 
postupy v oblasti využívání a výhod tohoto typu nástrojů pro řízení a plánování;

26. vybízí politické činitele na regionální a státní úrovni, aby investovali do znalostní 
ekonomiky a do poskytování služeb a pobídek v zájmu udržení kvalifikovaných 
pracovníkům a rozvoje výzkumných center v různých regionech;

27. doporučuje, aby byly v zájmu využívání místního potenciálu rozvoje regionů vyvíjeny 
tzv. oázové strategie, kdy se podpora zaměřuje na nejúspěšnější sektory s nejvyšší 
dynamikou a růstem;  vyzývá místní a regionální orgány, aby soustředily své úsilí na 
přilákání mladých, kvalifikovaných, talentovaných pracovníků a aby s využitím 
místních, celostátních a unijních pobídek podporovaly podnikání; podporuje úlohu 
„stříbrné ekonomiky“ ve smyslu politického posunu směrem k venkovským oblastem, 
kdy se problém stárnutí populace mění v příležitost k rozvoji venkovských oblastí;

28. zdůrazňuje, že je zapotřebí širší územní perspektiva v zájmu posilování sítí měst 
druhého stupně (tzv. second-tier cities) a menších měst, aby bylo možné využít jejich 
významného potenciálu v oblasti územní, hospodářské a sociální soudržnosti nad rámec 
jejich bezprostředních hranic prostřednictvím větší spolupráce mezi městskými 
a venkovskými oblasti a spolupráce na regionální úrovni;

29. vyzývá Komisi, aby se zaměřila na koordinaci politik na úrovni EU, pokud jde 
o záležitosti týkající se oblastí funkční spolupráce na různých úrovních, tedy 
přeshraniční a makroregionální spolupráce či spolupráce mezi venkovskými 
a městskými oblastmi, v zájmu řešení demografických výzev;

30. trvá na tom, že je především třeba investovat do informačních a komunikačních 
technologií, protože ty mají potenciál zmenšovat vzdálenosti mezi uživateli a přilákat 
kvalifikované pracovníky; poukazuje na to, že je důležité financovat vývoj a zavádění 
těchto technologií v podnicích a školách ve venkovských a izolovaných regionech 
a v regionech, které procházejí průmyslovou transformací;

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly „města-magnety“, neboť ta primárně 
přispívají k budování regionálních „ohnisek růstu“; zdůrazňuje, že města druhého 
stupně hrají v regionálním rozvoji ústřední úlohu, a vyzývá členské státy, aby v praxi 
uplatňovaly strategie jejich harmonizovaného rozvoje;

32. soudí, že obce by měly podporovat iniciativy „otevřených inovací“ a využívat znalosti 
k urychlení inovačního procesu a k rozvoji kolaborativního přístupu s relevantními 
partnery a zúčastněnými stranami za účelem vytváření inovačních ekosystémů;

33. doporučuje, aby byly ve vhodných případech provedeny reformy vnitrostátních systémů 
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vzdělávání a odborné přípravy v kombinaci s politikami pro zamezení odlivu trvalého 
odlivu mozků z „vysílajících“ regionů; požaduje, aby byla využívána pozitiva daných 
míst a regionů a aby se rozvíjela hospodářská a sociální zařízení, přičemž je třeba nejen 
zastavit odlivu mozků, ale také tento fenomén zvrátit;

34. vyzývá Komisi, aby zajistila, že iniciativa dlouhodobé vize pro venkovské oblasti bude 
nabízet praktická řešení a prostředky na podporu řešení demografických změn; vybízí 
Komisi, aby po dohodě s členskými státy předložila návrh „nové dohody“ o demografii 
Evropské unie, který by se řídil principy víceúrovňové politiky;

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

Společnost Evropské unie výrazně poznamenávají trendy přesunu obyvatelstva 
z venkovských oblastí do měst, z méně rozvinutých regionů členských států do regionů 
rozvinutějších, z východu na západ a z jižní Evropy na sever. Tyto trendy mají přímý dopad 
na životy evropských občanů a na místní komunity a výrazně se projevují na národní, 
regionální i místní úrovni.

Pokles počtu obyvatel způsobuje, že se prohlubují stávající nerovnosti a viditelně klesá 
kvalita života. Má také přímý dopad na sociální, hospodářskou a územní soudržnost EU 
a vede k tomu, že unijní investice přestávají být udržitelné a propast mezi rozvinutějšími 
a chudšími regiony se zvětšuje.

Současná krize COVID-19 bude mít v střednědobém a dlouhodobém horizontu dopad na 
dynamiku pracovního trhu. Domácí izolace a omezení sociálních kontaktů měly značný vliv 
na výrobu, poptávku a obchod, způsobily pokles hospodářské aktivity a vedly k vysoké míře 
nezaměstnanosti a velkým schodkům veřejných rozpočtů. Zpravodaj se přesto domnívá, že 
dnešní realita, která je výsledkem pandemie onemocnění COVID-19, bude z hlediska politik 
v oblasti demografie bodem obratu. Existuje totiž potenciál ke vzniku nových možností 
rozvoje venkovských a vylidněných oblastí, protože stále více obyvatel měst uvažuje 
o odchodu na venkov. Pořadí priorit se mění, lidé chtějí mít více venkovního prostoru a mají 
nyní potřebnou flexibilitu, aby mohli pracovat z domova.

Demografické trendy se v evropských regionech projevují různě, takže je nelze popsat jedním 
způsobem, který se hodil pro všechny oblasti.  Pohyby obyvatelstva totiž mají pro vysílající 
a přijímající oblasti jak pozitivní, tak i negativní důsledky. Regiony, do nichž lidé migrují, se 
potýkají s problémy spojenými s integrací nově příchozích, ale současně čerpají z výhod, 
které jim přináší příchod mladých a kvalifikovaných pracovníků. Naopak regiony, které lidé 
opouštějí, jsou sice postiženy růstem počtu neúplných rodin, avšak na druhou stranu do nich 
proudí peníze od těch, kteří odešli jinam.

Je důležitým úkolem místních a regionálních orgánů, aby rozpoznávaly demografické trendy 
a řešily je. Je třeba volit řešení, která odpovídají specifickým rysům daných oblastí, zejména 
pokud jde o řešení problémů znevýhodněných oblastí, které se potýkají se závažnými a přitom 
trvalými přírodními nebo demografickými hendikepy. Nejvíce postiženy jsou nejen 
venkovské a řídce osídlené regiony, ale také postindustriální oblasti a regiony, v nichž 
probíhá energetická a technologická transformace.

Zpravodaj se rozhodl rozdělit svůj návrh INI zprávy do tří hlavních kapitol, které popisují 
současné výzvy na místní, regionální a unijní úrovni, představují praktická řešení, která 
využívají veřejné orgány a jiné subjekty v daných místech, a nakonec obsahují politická 
doporučení vycházející z těchto skutečností. Zpráva nabízí různá řešení, jako je například 
zvyšování atraktivity investic do těchto regionů cestou rozvoje infrastruktury a spolupráce 
veřejných a soukromých subjektů, díky níž by bylo možné v řídce osídlených oblastech 
a v oblastech s velmi nízkou hustotou obyvatelstva efektivněji poskytovat kvalitní služby.

Nástroje, jimiž Unie hodlá tyto negativní trendy zvrátit, musí být jednoduché, flexibilní 
a atraktivní.
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Vedle stávajících nástrojů předložila Evropská komise návrh nových opatření, financovaných 
z nástroje ReactEU, jejichž cílem je efektivně čelit důsledkům pandemie COVID-19, 
a navrhla též iniciativu tzv. dlouhodobé vize pro venkovské oblasti.

Zpravodaj zejména poukazuje na to, že volný pohyb pracovníků představuje jeden 
z nejdůležitějších faktorů konkurenceschopnosti Evropské unie. Volný pohyb však současně 
ovlivňuje strukturu obyvatelstva, což má závažné důsledky pro regiony EU a jejich 
ekonomickou, sociální a územní soudržnost. Demografické rozdíly jsou patrné jak na úrovni 
Unie, tak uvnitř jednotlivých členských států. Zpravodaj v této souvislosti poukazuje na to, že 
k nejvýznamnějším faktorům, které mají přímý vliv na demografické charakteristiky, patří 
HDP na hlavu, výše příjmů, míra zaměstnanosti, míra plodnosti a stárnutí obyvatelstva.

Zpráva se zvláště zaměřuje na místní a regionální rozměr poklesu počtu obyvatel v určitých 
oblastech. Obecně lze říci, že venkovské, postindustriální a odlehlé oblasti se potýkají s řadou 
specifických situací: dochází v nich k výraznému úbytku obyvatelstva, jejich příjmy se 
nacházejí pod národním nebo unijním průměrem a mají obtíže s územní integrací s jinými 
regiony, takže jim více hrozí depopulace. Zpravodaj přitom připomíná, že ve venkovských 
regionech v současné době žije 28 % obyvatel EU, ovšem tento podíl bude pravděpodobně 
výrazně klesat.

K dalším faktorům demografické změny, které způsobují, že lidé z těchto oblasti odcházejí 
a jiní nemají motivaci se do nich stěhovat, patří špatná infrastruktura, mimo jiné nedostupnost 
širokopásmového připojení k internetu a chybějící dopravní spojení, menší počet pracovních 
příležitostí, obtížný přístup ke zdravotním službám a menší nabídka vzdělávání, která snižuje 
schopnost adaptace na technologické změny.

Depopulací jsou postiženy i městské oblasti, neboť k úbytku obyvatel došlo od roku 1990 
v jedné pětině evropských měst. Vylidňování měst však není vždy soustavný, lineární proces 
– v závislosti na místních podmínkách může mít epizodický nebo dočasný charakter.

Na druhou stranu dochází v některých městských oblastech k nadměrné koncentraci 
obyvatelstva, která má nežádoucí účinky, jako jsou dopravní zácpy, růst cen bydlení 
a dopravy, znečištění životního prostředí, zhoršování kvality života a prostorové rozpínání 
měst. Značné také stoupá riziko chudoby a sociálního vyloučení určitých skupin obyvatelstva, 
a místní orgány tudíž nejsou schopny poskytovat služby všem obyvatelům městských oblastí.

Zpravodaj zastává názor, že při vývoji územních strategií by měly hrát klíčovou úlohu místní 
a regionální orgány. Přitom je třeba věnovat pozornost rozvojovým potřebám a potenciálu 
daných oblastí, včetně ekonomických, sociálních a demografických trendů. Dále připomíná, 
že cenným nástrojem ke zvyšování přístupnosti regionu a k vytváření pracovních příležitostí, 
jsou strategie místního rozvoje, za nimiž stojí přímo lidé žijící v daném místě. Vhodným 
nástrojem k stanovení hlavních prioritních témat a činností vedoucích ke zlepšování kvality 
života v městských oblastech je zde městská agenda EU.

Zpravodaj poukazuje na to, že je třeba dále zjednodušovat nástroje politiky soudržnosti, aby 
bylo možné spravovat finanční prostředky jednodušším způsobem. Současně však upozorňuje 
na nutnost řádného řízení finančních zdrojů a zdůrazňuje, že je zapotřebí maximalizovat 
součinnost mezi jednotlivými unijními fondy.

Proto je důležité, aby Komise a členské státy šířily osvědčené postupy v oblasti využívání 
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a výhod tohoto typu nástrojů řízení a plánování na podporu polycentrického rozvoje.

V neposlední řadě je třeba investovat do informačních a komunikačních technologií, které 
mají potenciál zmenšovat vzdálenosti mezi uživateli a přilákat kvalifikované pracovníky.


