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Evropská komise přijala zprávu o dopadu demografické změny v Evropě

Brusel 17. června 2020

Evropská komise dnes přijala svou vůbec první zprávu o dopadu demografické změny. Zpráva
prezentuje hlavní faktory této dlouhodobé změny a dopad, který má v celé Evropě. Zdůrazňuje
rovněž vazby mezi demografickými strukturami a dopadem krize a potenciálem pro oživení po krizi.

Místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuicová uvedla: „Krize odhalila mnoho
slabin, z nichž některé souvisejí s hlubokou demografickou změnou, která již ovlivňuje naši
společnost a komunity v celé Evropě. Tento dvojí problém musí pomoci utvářet způsob, jakým
přemýšlíme o zdravotní péči, dobrých životních podmínkách, veřejných rozpočtech a veřejném životě
v příštích desetiletích. Musí nám pomoci řešit otázky, jako je přístup ke službám, mimonemocniční
péče nebo i samota. Jde v konečném důsledku o to, jakým způsobem spolu žijeme. Řešení
demografické změny je klíčem k vybudování spravedlivější a odolnější společnosti.“

Zpráva zahajuje práci týkající se dopadů demografické změny

Zpráva uvádí dlouhodobé demografické trendy v evropských regionech – od delší střední délky života
až po nižší porodnost, stárnoucí společnost, menší domácnosti a rostoucí urbanizaci. Poukazuje
rovněž na klesající podíl Evropy na světové populaci – očekává se, že se bude do roku 2070 na
světové populaci podílet méně než 4 %. Zpráva názorně dokládá značné rozdíly v demografické
změně napříč regiony, jakož i potřebu zabývat se jejím dopadem na růst a udržitelnost,
zaměstnanost, zdravotní a dlouhodobou péči v různých částech Evropy.

Zpráva zahajuje činnost Komise v této oblasti a pomůže určit, jakým způsobem lze co nejlépe
podpořit obyvatele, regiony a komunity, které jsou nejvíce postiženy. Poskytne zejména základ pro
připravovanou zelenou knihu o stárnutí a dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti.

Zpráva je doplněna informačními přehledy o jednotlivých zemích a podrobnou statistikou, které lze
nalézt na nové internetové stránce Komise věnované demografii.

Bližší informace

Zpráva o dopadu demografické změny

Informační přehled, včetně informačních přehledů o vývoji v jednotlivých členských státech

Pracovní dokument útvarů Komise ke zprávě o dopadu demografické změny
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Kontaktní osoby:

Susanne CONZE (+ 32 2 298 02 36)

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail
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