EVROPSKÁ KOMISE

Brusel, 19.1.2021
C(2021) 340 final

Vážený pane předsedo,
Komise děkuje Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko ke zprávě Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o
dopadu demografických změn (COM(2020) 241 final).
Těší nás, že Senát oceňuje práci vykonanou v souvislosti s dopadem demografických změn, a
chtěli bychom Vás při této příležitosti informovat o nadcházejících iniciativách v této oblasti.
Na základě výzev uvedených ve „Zprávě o dopadu demografických změn“ připravuje Komise
zelenou knihu o stárnutí, která by měla být přijata v nadcházejících týdnech. Zahájí se tím
rozsáhlá veřejná diskuse zaměřená nejen na problémy spojené se stárnoucí společností, ale i
na nové příležitosti. Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti, jež má být přijata do poloviny
roku 2021, posoudí perspektivy pro občany a komunity žijící v těchto regionech a jejím cílem
bude navrhnout pro řadu odvětví různé možnosti udržitelného rozvoje s ohledem na měnící se
okolnosti.
Politiky Komise pomáhají řešit dopad demografických změn na jednotlivce i rodiny mnoha
způsoby, například tím, že přispívají k lepšímu sladění pracovního a soukromého života, k
rovnosti žen a mužů a k sociální ochraně. Během příštích týdnů roku 2021 předloží Komise
akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních práv, který zahrnuje mimo jiné zásady
týkající se péče o děti a podpory dětí, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a
sociální ochrany. Komise rovněž přijme komplexní strategii pro práva dítěte, která posílí
práva a ochranu dětí.
Komise vítá návrh, aby byla zpráva projednána ve všech členských státech, při současném
zohlednění skutečnosti, že demografické trendy se mezi jednotlivými členskými státy i v rámci
samotných členských států liší. Komplexní a široká diskuse o dopadu demografických změn
by umožnila lépe pochopit odlišné i společné výzvy a sdílet osvědčené postupy.
V souvislosti s úbytkem obyvatelstva pokračuje práce na vytvoření demografického atlasu,
který zaznamenává územní změny počtu obyvatel. Tento nový nástroj umožní najít nejlepší
možná opatření pro přizpůsobení se změnám a jejich zmírnění s cílem řešit tento problém,
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který zvlášť výrazně ovlivňuje některé regiony EU. Tento přístup se rovněž uplatňuje ve
strategiích Komise pro provádění strukturální pomoci pro překonání krize způsobené
pandemií COVID-19.
Pokud jde o národní strategie regionálního rozvoje a rozvoje venkova, chtěli bychom
připomenout mechanismy, které členským státům umožní reagovat na demografické změny
prostřednictvím fondů EU v období 2021–2027.
V rámci evropského semestru 2019 byla přijata konkrétní doporučení pro investice k řešení
demografických výzev a vylidňování ve 12 členských státech, včetně Česka. Při
vypracovávání nové dohody o partnerství v rámci politiky soudržnosti na období 2021–2027
a operačních programů musí členské státy identifikovat své demografické výzvy a specifické
potřeby regionů a oblastí s cílem řešit příčiny i důsledky demografických změn. Budoucí
Evropský fond pro regionální rozvoj obsahuje ustanovení o znevýhodněných oblastech, která
členské státy upozorní na řešení problémů těchto regionů a oblastí, včetně těch, které jsou
znevýhodněny z demografického hlediska. Územní nástroje, jako jsou integrované územní
investice a komunitně vedený místní rozvoj, budou k dispozici na podporu integrovaných
strategií územního a místního rozvoje v rámci jakéhokoli cíle politiky.
Demografickými otázkami se bude rovněž zabývat společná zemědělská politika (SZP) na
období 2021–2027, zejména snahou o přilákání mladých zemědělců a usnadnění rozvoje
podnikání ve venkovských oblastech. Česká republika zahrnula podporu mladých zemědělců i
komunitně vedený místní rozvoj do svého návrhu národního strategického plánu SZP.
Komise doufá, že tyto informace jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se
na další pokračování vzájemného politického dialogu.
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