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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k zvráteniu demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky 
súdržnosti
(2020/2039(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na voľný pohyb pracovníkov, ktorý zaručuje článok 45 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 174 ZFEÚ o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie,

– so zreteľom na článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, ktorý umožňuje použiť pomoc na 
rozvoj určitých hospodárskych oblastí za predpokladu, že táto podpora výrazne 
neovplyvní hospodársku súťaž (regióny tzv. kategórie C),

– so zreteľom na články 9, 46, 47, 48 a 147 ZFEÚ, pokiaľ ide o niekoľko aspektov práce 
a zamestnanosti v EÚ,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové 
pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú 
bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza [COM(2018)0375], a najmä na jeho 
kapitolu II o územnom rozvoji,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o posilnení hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti v Európskej únii: 7. správa Európskej komisie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2017 o zavádzaní nástrojov politiky 
súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o demografickej zmene a jej 
dôsledkoch pre budúcu politiku súdržnosti EÚ3,

– so zreteľom na článok 20 ZFEÚ, nariadenie (EÚ) č. 492/20114 a smernicu 2004/38/ES5 
o voľnom pohybe pracovníkov a ich rodinných príslušníkov v rámci Únie,

– so zreteľom na správu Komisie zo 17. júna 2020 o vplyve demografickej zmeny,

– so zreteľom na správu Európskej siete na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti 

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

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


PE663.033v01-00 4/12 PR\1221183SK.docx

SK

(ESPON) z decembra 2017 o geografii novej dynamiky zamestnanosti v Európe,

– so zreteľom na súhrnnú správu o politike Addressing labour migration challenges in 
Europe: An enhanced functional approach (Riešenie výziev migrácie za prácou 
v Európe: Posilnený funkčný prístup), ktorú vypracovala sieť EPSON v júni 2019,

– so zreteľom na správu o perspektívach svetovej populácie v roku 2019 odboru 
hospodárskych a sociálnych záležitostí Organizácie Spojených národov, Rozdelenie 
obyvateľstva,

– so zreteľom na dokument OECD Adapting to Demographic Change (Prispôsobenie sa 
demografickým zmenám), ktorý bol vypracovaný na prvé zasadnutie pracovnej skupiny 
krajín G20 pre zamestnanosť v rámci japonského predsedníctva G20, 25. – 27. februára 
2019, Tokio,

– so zreteľom na správu Výboru regiónov o vplyve demografických zmien na európske 
regióny z roku 2016,

– so zreteľom na správu Výboru regiónov z roku 2018 Addressing brain drain: The local 
and regional dimension (Riešenie problému úniku mozgov: miestny a regionálny 
rozmer),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2021),

A. keďže rozmiestnenie obyvateľstva na miestnej a regionálnej úrovni a na úrovni EÚ, ako 
aj jeho stabilita alebo zmena má priamy vplyv na sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť EÚ;

B. keďže voľný pohyb pracovníkov je jednou z takzvaných štyroch slobôd, ktoré zaručuje 
Európska únia a jej vnútorný trh;

C. keďže bol za posledné desaťročia síce zaznamenaný výrazný nárast počtu obyvateľov 
EÚ, miera rastu však v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet obyvateľov sa 
z dlhodobého hľadiska zníži; keďže obyvateľstvo Európy bude do roku 2070 
prestavovať menej ako 4 % svetovej populácie a dlhodobé demografické trendy 
v európskych regiónoch naznačujú nižšiu pôrodnosť a starnúce spoločnosti;

D. keďže je v dôsledku zdravotnej a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila pandémia 
ochorenia COVID-19, jasné, že solidarita medzi generáciami je jedným z faktorov 
procesu obnovy;

E. keďže sociálno-ekonomické podmienky v regióne úzko súvisia s jeho dynamikou úniku 
a prílevu mozgov;

F. keďže inovácie a investície do ľudského kapitálu sú pre členské štáty a ich regióny 
hlavnými hybnými silami sociálno-ekonomického rastu a rastu zamestnanosti zo 
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strednodobého až dlhodobého hľadiska;

Súčasné výzvy

Všeobecné úvahy

1. zdôrazňuje, že voľný pohyb pracovníkov predstavuje základný kameň 
konkurencieschopnosti EÚ; poznamenáva však, že má vplyv na demografiu, ktorá má 
veľký dosah na regióny EÚ a ich hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť;

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými a okrajovými, často vidieckymi oblasťami na úrovni Únie, ako aj 
členských štátov;

3. poznamenáva, že HDP na obyvateľa, úroveň príjmov, miera zamestnanosti, miera 
plodnosti a starnutie obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie faktory s priamym 
vplyvom na demografiu; konštatuje, že najmä v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom a problémom, ktoré bude musieť riešiť politika 
súdržnosti po roku 2020; zdôrazňuje, že modely migrácie z východných, 
juhovýchodných a centrálnych regiónov do severných a severozápadných regiónov 
zahŕňajú najmä mladých, vzdelaných a kvalifikovaných pracovníkov;

4. poukazuje na to, že Európa zjavne čelí starnutiu obyvateľstva, čo má vplyv na index 
ekonomického zaťaženia a negatívny dosah na rast pracovnej sily, ktorý za minulými 
desaťročiami výrazne zaostáva; varuje pred viditeľným poklesom pracovnej sily 
v regiónoch východnej, južnej a strednej Európy;

5. poukazuje na pretrvávajúcu zdravotnú krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 a na 
možné strednodobé a dlhodobé dôsledky pre dynamiku trhu práce; zdôrazňuje, že 
opatrenia izolácie v domácom prostredí a obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi majú 
zjavný vplyv na výrobu, dopyt a obchod, pričom dochádza k znižovaniu hospodárskej 
činnosti, čo vedie k zvyšovaniu miery nezamestnanosti, prudkému poklesu príjmov 
podnikov a vyšším deficitom verejných financií;

Miestny a regionálny rozmer

„Vysielajúce“ regióny

6. konštatuje, že vo všeobecnosti vidiecke, postindustriálne a vzdialené oblasti čelia 
mnohým špecifickým situáciám: výrazný pokles počtu obyvateľov, nižšia úroveň 
príjmov, ako je priemerná vnútroštátna úroveň alebo priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými regiónmi, v dôsledku čoho sú viac vystavené riziku 
vyľudňovania; poukazuje na to, že vo vidieckych regiónoch v súčasnosti žije 28 % 
obyvateľov Európy, podľa predpovedí však tento podiel v budúcnosti výrazne klesne;

7. upriamuje pozornosť na niektoré faktory ovplyvňujúce demografické zmeny, ktoré nútia 
obyvateľov uvedených oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných odrádzajú od toho, aby 
sa do nich presťahovali: nedostatočná infraštruktúra vrátane chýbajúceho rýchleho 
širokopásmového internetu a dopravných sietí, menej pracovných príležitostí, 
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nedostatok verejných služieb a sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti, menej 
príležitostí na vzdelávanie, v dôsledku čoho je náročnejšie prispôsobiť sa technologickej 
zmene, a nedostatok kultúrnych zariadení a voľnočasových aktivít;

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná diverzifikácia v regionálnej hospodárskej štruktúre 
určitých regiónov môže viesť k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj u ich 
obyvateľov, čo sa prejavuje v nespokojnosti s kvalitou života a so zariadeniami 
a službami, ktoré majú k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje účinok úniku mozgov, 
ktorý vedie k vysťahovávaniu kvalitne vyškolených a vysokokvalifikovaných ľudí 
z určitého regiónu alebo krajiny do inej oblasti; poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov vedie k zhoršovaniu kvality zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, 
v dôsledku čoho je najmä vo vidieckych oblastiach sťažený prístup k vysokokvalitnej 
starostlivosti a vzdelávaniu;

9. zastáva názor, že aj mestské oblasti sú vystavené vyľudňovaniu, pričom od roku 1990 
čelí úbytku obyvateľov každé piate mesto v Európe; poznamenáva však, že 
zmenšovanie miest nie je vždy nepretržitý lineárny proces a môže byť nárazové alebo 
dočasné v závislosti od územného kontextu;

10. zdôrazňuje systém tzv. vnútornej periferizácie v tom zmysle, že regióny východnej 
a južnej Európy hlásia výrazne záporné hodnoty miery čistej migrácie obyvateľstva, 
kým regióny severnej a západnej Európy hlásia výrazne kladné hodnoty, keďže neustále 
prijímajú vysoké počty ekonomických migrantov;

„Prijímajúce“ regióny

11. berie na vedomie, že metropolitné oblasti v okolí veľkých miest zaznamenávajú kladné 
hodnoty miery migrácie s typickým pohybom obyvateľstva z vidieka do miest 
v dôsledku čoraz viac urbanizovanej koncentrácie v modeloch rastu zamestnanosti;

12. poznamenáva takisto, že regióny s vysokým podielom ľudí s vysokou úrovňou 
vzdelania sú menej vystavené procesu vyľudňovania;

13. zdôrazňuje, že sektory vedomostnej ekonomiky prispievajú k regionálnemu rozvoju 
a ponúkajú vysokú úroveň sociálneho kapitálu, sietí a technológií; uznáva, že inovačné 
hospodárske činnosti sa typicky vyskytujú v technologicky vyspelejších regiónoch, kde 
sú lepšie dostupné dostatočné aglomerácie „inteligentných“ podnikov;

14. na druhej strane zdôrazňuje, že nadmerná koncentrácia obyvateľov v niektorých 
mestských oblastiach už má vedľajšie účinky, ako je preťaženie, rastúce náklady na 
bývanie a dopravu, znečistenie, zhoršovanie kvality života a rozrastanie miest, ako aj 
značné riziko chudoby a sociálneho vylúčenia určitých skupín obyvateľstva, a preto 
miestne orgány verejnej správy nie sú schopné poskytnúť služby všetkým obyvateľom 
mestských oblastí;

15. poznamenáva, že ekonomická migrácia má priamy vplyv na inkluzívnosť v mestách 
a vyžaduje si politické reakcie prispôsobené rôznym územným kontextom;

Reakcie prispôsobené na mieru
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Zvýšenie atraktívnosti regiónov

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu úlohu 
pri vypracúvaní územných stratégií a mali by zohľadňovať potreby rozvoja a potenciál 
dotknutých oblastí, ako aj hospodárske, sociálne a demografické trendy; poukazuje na 
to, že stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou predstavujú užitočný nástroj, 
ktorý možno použiť na vytváranie pracovných miest a zvyšovanie dostupnosti služieb 
na miestnej úrovni;

17. domnieva sa, že Urbánna agenda pre EÚ, v rámci ktorej sa vymedzujú hlavné priority 
a činnosti na zlepšenie kvality života v mestských oblastiach, by mohla slúžiť ako 
model na zabezpečenie primeraných nástrojov na podporu rastu, integrácie, spolupráce 
a inovácií a riešenie sociálnych výziev; trvá takisto na tom, aby sa vypracovali stratégie 
zamerané na posilnenie vedomostnej ekonomiky a inteligentnej špecializácie 
v európskych regiónoch, a to aj vytvorením vedomostných sietí a podporovaním 
investícií do ľudského kapitálu;

18. pripomína potrebu stratégií zameraných na zvrátenie migrácie za prácou; vyzýva 
miestne a regionálne samosprávy, aby riešili únik mozgov vo „vysielajúcich“ regiónoch 
prostredníctvom prevencie, zmierňovania následkov a vhodných reakcií; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že vo viacerých členských štátoch už existuje niekoľko iniciatív, 
ako sú stimuly pre pracovníkov s vysoko špecializovanými zručnosťami zamerané na 
to, aby v príslušných regiónoch dochádzalo k prílevu namiesto úniku mozgov;

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla všetky 
členské štáty a regióny v rôznej miere a pravdepodobne bude viesť k novým trendom, 
pokiaľ ide o demografické toky; v tejto súvislosti pripomína, že dodatočné zdroje 
poskytnuté prostredníctvom Pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to aj 
prostredníctvom podpory pre malé a stredné podniky, režimy skráteného pracovného 
času a samostatne zárobkovo činné osoby;

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty by mali 
navrhnúť opatrenia na riešenie demografických zmien; zdôrazňuje význam nástrojov na 
prechod na udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je podporovať spoločenstvá postihnuté energetickou 
transformáciou a zabrániť riziku vyľudnenia;

Politické odporúčania

21. pripomína potrebu ďalšieho zjednodušenia nástrojov politiky súdržnosti, aby sa 
umožnilo jednoduchšie, ale zároveň správne riadenie finančných zdrojov 
a maximalizácia synergií medzi rôznymi fondmi EÚ; zdôrazňuje potrebu znížiť 
byrokraciu a zabezpečiť jednotné právne predpisy počas celého procesu vykonávania 
projektu;

22. vyzýva členské štáty, aby pri programovaní a vykonávaní politiky súdržnosti na roky 
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2021 – 2027 v plnej miere zohľadňovali zásadu partnerstva; zdôrazňuje význam 
uprednostňovania regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide o demografické a migračné 
aspekty a urbanistické výzvy;

23. vyzýva členské štáty, aby do svojich národných rozvojových politík a dlhodobých 
stratégií udržateľného rozvoja prepojených s európskym semestrom začlenili 
demografické výzvy, čím sa zabezpečia primerané finančné prostriedky na 
demografické otázky;

24. vyzýva regióny ohrozené vyľudnením, aby zamerali investície na všeobecnú 
prístupnosť kvalitných služieb a infraštruktúry a vytváranie pracovných miest; trvá na 
tom, že je potrebné investovať do vzdelávania, rekvalifikácie pracovníkov, vytvárania 
vhodných podmienok na podnikanie a podpory MSP;

25. považuje za vhodné zapojiť regionálne a miestne samosprávy do dlhodobej 
kooperatívnej správy vecí verejných a plánovania iniciatív na rôznych úrovniach; žiada 
Komisiu a členské štáty, aby šírili osvedčené postupy týkajúce sa využívania a prínosov 
tohto typu správy vecí verejných a plánovania nástrojov na podporu polycentrického 
rozvoja;

26. nabáda tvorcov politík na regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby investovali do 
vedomostnej ekonomiky, ako aj do poskytovania služieb a stimulov s cieľom udržať si 
vysokokvalifikovaných pracovníkov a zriadiť výskumné centrá v rôznych regiónoch;

27. odporúča vypracovať takzvané oázové stratégie zamerané na najúspešnejšie, najviac 
životaschopné a rastúce odvetvia využívaním miestneho potenciálu na rozvoj regiónu; 
vyzýva miestne a regionálne samosprávy, aby sa sústredili na prilákanie mladých, 
kvalifikovaných a talentovaných pracovníkov, podporovanie podnikania a využívanie 
miestnych a vnútroštátnych stimulov a stimulov EÚ; zdôrazňuje úlohu takzvanej 
striebornej ekonomiky v zmene politiky vo vidieckych oblastiach, keď sa problém 
starnúceho obyvateľstva stáva príležitosťou na rozvoj vidieckych oblastí;

28. zdôrazňuje potrebu širšej územnej perspektívy na posilnenie sietí menej významných 
miest a menších obcí s cieľom využiť ich významný potenciál na posilnenie územnej, 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti mimo ich bezprostredných hraníc, a to 
prostredníctvom väčšej spolupráce medzi mestami a vidiekom a na regionálnej úrovni;

29. vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na koordináciu politiky na úrovni EÚ, pokiaľ ide 
o otázky týkajúce sa oblastí funkčnej spolupráce na rôznych úrovniach, ako je 
cezhraničná, makroregionálna spolupráca a spolupráca medzi vidiekom a mestami, 
s cieľom riešiť demografické výzvy;

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; zdôrazňuje, že je dôležité financovať rozvoj 
a zavádzanie týchto technológií v spoločnostiach a na školách vo vidieckych 
a izolovaných regiónoch a regiónoch s transformujúcim sa priemyslom;

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali „magnetické mestá“, pretože hlavne 
ony prispievajú k budovaniu regionálnych „pólov rastu“; zdôrazňuje, že menej 
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významné mestá zohrávajú rozhodujúcu úlohu v regionálnom rozvoji, a vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli do praxe stratégie pre harmonizovaný rozvoj týchto miest;

32. domnieva sa, že obce by mali presadzovať iniciatívy „otvorených inovácií“ a využívať 
pritom vedomosti na urýchlenie procesu inovácií a rozvoj prístupu založeného na 
spolupráci s príslušnými partnermi a zainteresovanými stranami s cieľom vytvoriť 
inovačné ekosystémy;

33. odporúča v prípade potreby reformu systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
v členských štátoch v kombinácii s politikami na zabránenie trvalému úniku mozgov 
z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na využívaní miestnych a regionálnych výhod, ako aj 
na rozvoji hospodárskych a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom zabrániť úniku 
mozgov, ale aj zvrátiť tento jav;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti 
bude zahŕňať praktické riešenia a prostriedky podpory na riešenie demografických 
zmien; vyzýva Komisiu, aby po dohode s členskými štátmi navrhla „novú dohodu“ 
o demografii v EÚ ako viacúrovňový politický prístup;

35. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Demografické trendy sťahovania sa z vidieckych do mestských oblastí, z menej rozvinutých 
do rozvinutých regiónov krajín, z východu na západ a z juhu Európy na sever zanechávajú 
viditeľnú stopu na spoločnosti EÚ, majú priamy dosah na životy občanov EÚ a miestne 
spoločenstvá a výrazný vplyv na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

V dôsledku demografického poklesu sa zvyšujú existujúce nerovnosti, čo má zjavný vplyv na 
kvalitu života. Priamo to ovplyvňuje aj sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť EÚ, 
v dôsledku čoho sú nakoniec investície EÚ neudržateľné a zväčšujú sa rozdiely medzi 
rozvinutejšími a chudobnejšími regiónmi.

Pretrvávajúca zdravotná kríza spôsobená pandémiou COVID-19 bude mať strednodobé 
a dlhodobé dôsledky pre dynamiku trhu práce; opatrenia izolácie v domácom prostredí 
a obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi majú zjavný vplyv na výrobu, dopyt a obchod, pričom 
dochádza k znižovaniu hospodárskej činnosti, čo vedie k zvyšovaniu miery nezamestnanosti 
a vyšším deficitom verejných financií. Spravodajca napriek tomu zastáva názor, že súčasná 
realita po pandémii COVID-19 je pre politiky súvisiace s demografiou bodom obratu a má 
potenciál vytvárať nové príležitosti na rozvoj vidieckych a vyľudnených oblastí, keďže rastie 
záujem obyvateľov miest o presťahovanie sa do vidieckych oblastí. Priority ľudí sa menia. 
Chcú viac vonkajšieho priestoru a teraz majú príležitosť a flexibilitu pracovať z domova.

Demografické trendy ovplyvňujú regióny EÚ mnohými rôznymi spôsobmi, preto neexistuje 
jediný univerzálny opis týchto trendov; presuny obyvateľstva majú pozitívny aj negatívny 
dosah na vysielateľov, ako aj príjemcov. Cieľové regióny môžu čeliť problémom týkajúcim sa 
integrácie prisťahovalcov, prináša im to však aj výhody v podobe mladej a kvalifikovanej 
pracovnej sily. Regióny pôvodu sú síce ovplyvnené rastúcim počtom rozdelených rodín, ale 
majú prospech z finančných prostriedkov vracajúcich sa do regiónov.

Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní a riešení 
demografických tendencií, navrhovaní riešení prispôsobených na mieru, najmä na riešenie 
problémov znevýhodnených oblastí, ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené prírodnými 
alebo demografickými podmienkami. Najviac postihnuté spoločnosti sú vo vidieckych a v 
riedko osídlených oblastiach, ako aj v postindustriálnych oblastiach a regiónoch, v ktorých 
prebieha energetická a technologická transformácia.

Spravodajca predkladá návrh iniciatívnej správy rozdelenej do troch hlavných kapitol, ktorých 
cieľom je predstaviť súčasné problémy na miestnej a regionálnej úrovni a úrovni Únie, 
praktické riešenia, ktoré v súčasnosti využívajú príslušné orgány a zainteresované strany, 
a nakoniec politické odporúčania založené na týchto zisteniach. V správe sa uvádzajú rôzne 
riešenia, ako je zvýšenie a posilnenie atraktívnosti investícií do príslušných regiónov, pokiaľ 
ide o infraštruktúru a spoluprácu verejných a súkromných subjektov s cieľom účinnejšie 
poskytovať kvalitné služby v riedko osídlených oblastiach a oblastiach s mimoriadne nízkou 
hustotou obyvateľstva.

Nástroje navrhnuté Úniou na zvrátenie negatívnych trendov musia byť jednoduché, pružné 
a atraktívne.
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Európska komisia okrem už existujúcich nástrojov navrhla nové opatrenia zahrnuté do 
iniciatívy REACT-EÚ s cieľom účinne reagovať na dôsledky pandémie COVID-19 
a iniciatívu dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti.

Spravodajca predovšetkým zdôrazňuje, že voľný pohyb pracovníkov predstavuje základný 
kameň konkurencieschopnosti Európskej únie. Má však vplyv na demografiu, ktorá má veľký 
dosah na regióny EÚ a ich hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. V tejto súvislosti sú 
demografické rozdiely zaznamenané na úrovni Únie, ako aj členských štátov. Spravodajca 
poznamenáva, že HDP na obyvateľa, úroveň príjmov, miera zamestnanosti a miera plodnosti, 
ako aj starnutie obyvateľstva sú faktory s priamym vplyvom na demografiu.

Táto správa sa zameriava najmä na miestny a regionálny rozmer poklesu počtu obyvateľov 
v určitých oblastiach. Vo všeobecnosti čelia vidiecke, postindustriálne a vzdialené oblasti 
mnohým osobitným situáciám: dochádza v nich k výraznému poklesu počtu obyvateľov, 
zaznamenávajú nižšiu úroveň príjmov, ako je priemerná vnútroštátna úroveň alebo priemerná 
úroveň v EÚ, a čelia ťažkostiam s územnou integráciou s ostatnými regiónmi, v dôsledku 
čoho sú viac vystavené riziku vyľudňovania. V správe sa poukazuje na to, že vo vidieckych 
regiónoch v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne.

Spomedzi ostatných faktorov demografických zmien, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných odrádzajú od toho, aby sa do nich presťahovali, je 
dôležité uviesť nedostatočnú infraštruktúru vrátane chýbajúceho rýchleho širokopásmového 
internetu a dopravných sietí, menej pracovných príležitostí, sťažený prístup k zdravotnej 
starostlivosti, menej príležitostí na vzdelávanie, v dôsledku čoho je náročnejšie prispôsobiť sa 
výzvam technologickej zmeny.

Navyše sú aj mestské oblasti vystavené vyľudňovaniu, pričom od roku 1990 čelí úbytku 
obyvateľov každé piate mesto v Európe. Spravodajca však poznamenáva, že zmenšovanie 
miest nie je vždy nepretržitý lineárny proces, ale môže byť takisto nárazové alebo dočasné 
v závislosti od územného kontextu.

Na druhej strane nadmerná koncentrácia obyvateľov v niektorých mestských oblastiach už má 
vedľajšie účinky, ako je preťaženie, rastúce náklady na bývanie a dopravu, znečistenie, 
zhoršovanie kvality života a rozrastanie miest, ako aj značné riziko chudoby a sociálneho 
vylúčenia určitých skupín obyvateľstva, preto miestne orgány verejnej správy nie sú schopné 
poskytnúť služby všetkým obyvateľom mestských oblastí.

Spravodajca zastáva názor, že miestne a regionálne samosprávy zohrávajú rozhodujúcu úlohu 
pri vypracúvaní územných stratégií a mali by zohľadňovať potreby rozvoja a potenciál 
dotknutých oblastí, ako aj hospodárske, sociálne a demografické trendy; pripomína, že 
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na zvýšenie dostupnosti a vytvárania pracovných miest. Urbánna agenda pre EÚ je 
tým správnym nástrojom na určenie hlavných tematických priorít a činností na zlepšenie 
kvality života v mestských oblastiach.

Spravodajca vyzdvihuje potrebu ďalšieho zjednodušenia nástrojov politiky súdržnosti, ale 
zároveň zdôrazňuje potrebu riadenia finančných zdrojov a maximalizácie synergií medzi 
rôznymi fondmi EÚ.
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V tejto súvislosti je dôležité, aby Komisia a členské štáty šírili osvedčené postupy týkajúce sa 
využívania a prínosov tohto typu správy vecí verejných a plánovania nástrojov na podporu 
polycentrického rozvoja.

Navyše majú investície do informačných a komunikačných technológií (IKT) potenciál 
zmenšiť vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať vysokokvalifikovaných pracovníkov.


