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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la schimbările demografice și consecințele acestora asupra viitoarei politici 
de coeziune a UE
(2010/2157(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere cel de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială și 
teritorială a DG REGIO, și în special paginile 230-234,

– având în vedere concluziile celui de-al cincilea raport privind viitorul politicii de 
coeziune și documentul însoțitor SEC(2010)1348),

– având în vedere documentul de lucru din noiembrie 2008 al DG REGIO „Regiunile 2020: 
evaluarea viitoarelor provocări pentru regiunile europene” (document de referință la 
documentul de lucru al serviciilor Comisiei SEC(2008)2868)),

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 privind provocările demografice și 
solidaritatea între generații1,  

– având în vedere Rezoluția sa din 21 februarie 2008 privind viitorul demografic al 
Europei2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Promovarea solidarității 
dintre generații”, din 10 mai 2007 (COM(2007)0244),

– având în vedere Rezoluția sa din 23 martie 2006 privind provocările demografice și 
solidaritatea între generații3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 octombrie 2006 intitulată „Viitorul 
demografic al Europei - transformarea unei provocări într-o oportunitate” 
(COM(2006)0571),

– având în vedere cartea verde intitulată „Abordarea schimbărilor demografice, o nouă 
solidaritate între generații” din 16 martie 2005 (COM(2005)0094),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea între sexe (A7-0000/2011),

A. întrucât schimbarea demografică în UE este o realitate, iar abordarea acesteia reprezintă o 
sarcină-cheie pentru viitor,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0400.
2 ABl. C 184E, 6.8.2009,  p. 75.
3 ABl. C 292E, 1.12.2006, p. 11.
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B. întrucât, dată fiind îmbătrânirea populației europene, regiunilor le revin noi misiuni, dar 
acest lucru ar trebui considerat mai degrabă o oportunitate decât o amenințare, 

C. întrucât mai ales regiunile rurale se vor confrunta cu provocări de proporții, dar și zonele 
urbane vor cunoaște provocări noi create de modificarea mediei de vârstă, și întrucât atât 
în zonele rurale, cât și în cele urbane nevoia de infrastructuri și servicii de calitate nu 
scade, ci evoluează calitativ,

D. întrucât statele membre au alocat, în cadrul programelor operaționale pentru 2007-2013, 
30 de miliarde de EUR din fondurile structurale destinate măsurilor din domeniul 
schimbărilor demografice, politica regională reprezentând un instrument esențial în 
abordarea acestor schimbări,

Generalități

1. consideră că în percepția publică se remarcă adesea numai pericolele legate de 
schimbările demografice, dar nu și oportunitățile;

2. este de părere că schimbările demografice vor avea efecte foarte diferite de la o regiune la 
alta;

3. consideră că un cadru politic general favorabil egalității între femei și bărbați ar putea 
contribui la abordarea provocărilor demografice; solicită, prin urmare, să se ia în 
considerare, în toate contextele legate de chestiuni demografice, aspectele referitoare la 
egalitatea de gen;

Reformele politicii structurale 

4. solicită ca regiunile să includă și indicatori demografici în alocarea și distribuirea 
fondurilor structurale UE;

5. solicită ca Comisia să considere schimbările demografice ca o „prioritate tematică”, care 
să constituie un element în elaborarea viitoarei politici de coeziune;  invită, de asemenea, 
Comisia să insiste asupra includerii acestui aspect la încheierea de parteneriate de 
investiții cu statele membre;

6. încurajează statele membre și regiunile să țină mai bine seama decât în trecut de 
schimbările demografice și efectele acestora, ca priorități orizontale în cadrul 
programelor lor operaționale;

Dezvoltarea urbană / Infrastructura

7. încurajează regiunile să folosească fondurile structurale pentru a aborda provocările 
schimbărilor demografice și pentru a rămâne atractive pentru locuitorii lor, în scopul de a 
limita depopularea;

8. consideră că, pentru stoparea fenomenului de depopulare, este necesară o dezvoltare 
urbană favorabilă copiilor și familiilor, care să cuprindă conceptul de „oraș cu drumuri 
scurte”, în care locul de muncă, domiciliul și zonele de recreere să fie aproape unele de 
altele;  solicită regiunilor ca, în amenajarea urbană, să aibă în vedere combinația 



PR\861797RO.doc 5/9 PE462.525v01-00

RO

funcțională reprezentată de locuințe, spațiilor comerciale și a spațiilor verzi;

9. subliniază că Fondul FEDER poate fi utilizat în scopul de a evita excluderea persoanelor 
în vârstă, de exemplu prin crearea de infrastructuri adaptate acestora;

10. consideră că, în regiunile care cunosc deficite demografice, reamenajarea, respectiv 
demolarea urbană ar trebui  sprijinite financiar;  consideră că amenajarea urbană trebuie 
să răspundă mai bine modificărilor funcționale ale infrastructurilor, în special prin 
revitalizarea și reamenajarea zonelor centrale ale orașelor;

11. solicită ca regiunile să dezvolte concepte inovatoare pentru transportul în comun local, 
pentru soluționarea provocărilor legate de numărul în scădere al pasagerilor, în special în 
zonele rurale; 

Persoane în vârstă, copii, familii

12. se pronunță în favoarea utilizării fondurilor FEDER pentru acordarea de credite cu 
dobânzi avantajoase care pot sprijini construirea de locuințe adaptate persoanelor în 
vârstă;  sugerează să fie disponibilizate fonduri pentru construirea de rezidențe și locuințe 
multigeneraționale, în scopul de a asigura o înaltă calitate a vieții unei societăți în curs de 
îmbătrânire;

13. încurajează statele membre să adapteze serviciile sociale și de sănătate în funcție de nevoi 
și să aloce fonduri pentru a asigura în continuare îngrijire la domiciliu și asistență 
medicală completă persoanelor în vârstă;

14. consideră că investițiile publice în sistemele de îngrijire și sănătate sunt importante pentru 
coeziunea socială în Europa; invită statele membre să asigure chiar și în zonele rurale 
îngrijiri medicale de calitate, de exemplu, prin clinici semimobile și să utilizeze fonduri 
pentru promovarea unor măsuri adiționale în domeniul telemedicinii;

15. avertizează asupra lipsei de personal calificat în sectorul îngrijirilor medicale;  consideră 
că, pentru a asigura un nivel înalt al calității îngrijirilor, regiunile ar trebui să utilizeze 
fonduri FSE pentru formarea personalului în domeniu; 

16. invită regiunile și comunele să pună la dispoziție pe întregul lor teritoriu o ofertă fiabilă și 
gratuită de îngrijire a copiilor de toate vârstele, cu program continuu, în scopul combaterii 
fenomenului de depopulare;

Migrația / Integrarea,

17. invită statele  membre să convină asupra unei strategii comune privind migrația, deoarece 
Europa, dată fiind evoluția demografică, este dependentă de emigrarea personalului 
calificat;

18. propune punerea la dispoziție a unor fonduri mai importante destinate integrării 
emigranților, pentru combaterea prejudecăților, formarea și organizarea în comun a 
schimburilor putând fi promovate;
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Ocuparea forței de muncă

19. invită Comisia să centreze FSE mai mult spre potențialul acestuia în ceea ce privește 
provocările schimbărilor demografice; subliniază că ar trebui folosite cunoștințele 
persoanelor mai în vârstă, de exemplu în proiecte de coaching, și că este necesară crearea 
unor structuri în acest sens;

20. se pronunță în favoarea ideii potrivit căreia regiunile ar trebui să utilizeze fondurile FSE 
pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și pentru a le oferi acestora posibilitatea 
de a găsi o profesiune adecvată;

21. este de părere că numărul femeilor active trebuie să crească;  solicită, prin urmare, ca 
unui număr mai mare de femei să li se ofere accesul la locuri de muncă calificate și la 
programe pentru învățarea de-a lungul întregii vieți;

Analiză / Bunele practici

22. consideră că evoluțiile demografice din regiuni trebuie abordate static;  invită Comisia să 
prezinte propuneri pentru a face comparabile băncile de date locale, regionale și naționale 
privind evoluția demografică, pentru a permite evaluarea datelor la nivel european; 

23. invită Comisia să îmbunătățească indexul privind vulnerabilitatea demografică și să-l 
actualizeze din cinci în cinci ani, pentru a se identifica regiunile europene expuse în mod 
special schimbărilor demografice;

24. invită statele membre să îmbunătățească cooperarea cu actorii locali și regionali în ceea 
ce privește aspectele legate de schimbările demografice;

25. invită Comisia să exploreze posibilități pentru reelaborarea ideii „ERASMUS pentru 
reprezentanții aleși” într-o formă mai adecvată și să formuleze mai multe precizări cu 
privire la ideea sa privind „universitatea de vară/iarnă”;

o

o          o

26. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Schimbările demografice - de la amenințare la oportunitate

Schimbarea demografică în UE este o realitate, iar abordarea acesteia reprezintă o sarcină-
cheie pentru viitor. Îmbătrânirea populației europene ia proporții, Europa are populația cea 
mai în vârstă și creștere populației cea mai redusă la nivel mondial. În majoritatea statelor 
membre, rata natalității se află sub nivelul de conservare de 2,1 copii pe femeie (și care parțial 
scade în continuare), în timp ce speranța de viață crește. O fată născută în Germania în anul 
2010 are 50% șanse să trăiască 100 de ani. De aceea, schimbările demografice sunt 
considerate, pe bună dreptate, „megatendința secolului XXI”, care va schimba în mod 
hotărâtor situația din Europa pe plan politic, social, economic și societal. 

Pentru mulți schimbările demografice reprezintă o problemă. Raportoarea consideră că 
aceasta este o perspectivă pe termen scurt și susține că ar trebui să se ia în considerație 
oportunitățile pe care această evoluție le oferă Europei.  Problema nu o reprezintă schimbările 
demografice în sine, ci în atitudinea ezitantă a oamenilor politici și a societății față de acest 
fenomen.

Raportoarea consideră că schimbările demografice duc la apariția unor noi provocări în multe 
regiuni ale UE. Prin urmare, trebuie să se țină seama de evoluțiile demografice în special la 
nivel regional, unde se observă evoluții foarte diferite. În timp ce schimbările demografice din 
multe regiuni rurale se caracterizează prin exodul tinerilor, regiunile urbane prospere profită 
de pe urma migrației. Conurbații precum Londra trebuie să facă față migrației, în timp ce 
locuitori ai regiunilor din noile landuri germane, din vestul Poloniei sau din nordul Spaniei 
emigrează. În aproximativ 20 de regiuni din Europa, scăderea populației depășește 10 %.

2. Schimbarea demografică și politica regională a UE 

Încă nu toate regiunile conștientizează faptul că schimbarea demografică presupune pentru 
acestea atât riscuri, cât și oportunități. Diversitatea provocărilor presupune strategii proprii 
pentru regiuni și orașe. În principiu, acest lucru ține de responsabilitatea statelor membre, însă 
raportoarea este convinsă că regiunile trebuie să acționeze proactiv și că, în această situație, 
acestea au nevoie de îndrumare și, deopotrivă, de perspective. 

În concluziile celui de al cincilea raport privind coeziunea1 Comisia subliniază importanța 
schimbărilor demografice. Și comunicarea Comisiei Europene intitulată „Consolidarea 
solidarității între regiuni” susține faptul că trebuie garantate drepturile fiecărei generații. 
Copiii și tinerii trebuie să facă parte din societate. Acest lucru necesită susținerea familiilor 
tinerilor, crearea și întreținerea unor instituții de înaltă calitate de îngrijire a copiilor și de 
educație, cursuri de formare profesională și perspective de obținere a unor locuri de muncă. 
Generațiile de vârstă medie au nevoie de ajutor și sprijin pentru îngrijirea și educația copiilor 
lor, dar și pentru îngrijirea și întreținerea generațiilor mai vârstnice. Persoanele mai în vârstă 
au nevoie de ajutor pentru a-și asigura o participare activă și independentă la viața socială.

                                               
1 COM(2010)642, p. 230ff.
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Statele membre și regiunile pot utiliza fondurile structurale pentru a elabora strategii 
personalizate. Astfel, politica structurală europeană cofinanțează proiecte care folosesc cu 
succes schimbarea demografică. În perioada de finanțare 2007-2013, statele membre au alocat 
un buget de aproape 30 de miliarde de euro (8,5 % din fondurile structurale) pentru măsuri în 
acest domeniu prin programele sale operaționale respective. Politica regională devine astfel 
un instrument-cheie în confruntarea cu schimbările demografice.

3. Exigențele și problematice acestui raport

Raportoarea este conștientă de faptul că schimbările demografice reprezintă un aspect cu 
caracter transsectorial1.  Cu toate acestea, este de părere că tocmai politica structurală trebuie, 
de asemenea, să își asume enormele provocările ale schimbărilor demografice. În legătură cu 
aceasta, raportoarea identifică șase puncte importante:

1. Fondurile structurale trebuie mai bine adaptate la provocările schimbărilor demografice. 
Comisia ar trebui să considere aceste schimbări o prioritate-cheie pentru evoluția Europei.  În 
același timp, statele membre și regiunile ar trebui să ia mai mult în considerare acest fenomen 
și să îi acorde statutul de prioritate orizontală în cadrul programelor lor operaționale. 
Regiunile ar trebui să distribuie fondurile structurale în funcție de indicatorii demografici.

2. În ceea ce privește infrastructura, raportoarea identifică provocări de proporții atât pentru 
zonele rurale, cât și pentru orașe.  Trebuie prevenite depopularea și izolarea socială a 
persoanelor în vârstă, iar planificarea urbană trebuie adaptată. În acest scop, fondurile 
structurale își pot aduce contribuția. Orașele și comunele trebuie să fie atractive pentru 
locuitori și pentru aceasta sunt necesare, între altele, o infrastructură favorabilă copiilor și 
familiilor, precum și rețea performantă de transport public local.

3. Schimbările demografice afectează în primul rând persoanele mai în vârstă, copiii și 
familiile.  Politica regională poate face multe pentru aceștia, de exemplu, prin fondurile 
FEDER pentru credite cu dobânzi avantajoase, care să permită construirea de locuințe 
adecvate pentru persoanele în vârstă, sau prin promovarea locuințelor multigeneraționale. 
Îngrijirile medicale asigurate pe întreg teritoriul, personal suficient în acest sector și o ofertă 
gratuită pentru îngrijirea copiilor cu program continuu sunt indispensabile și pot fi sprijinite 
de politica de coeziune.

4. Din considerente demografice, Europa va depinde în continuare de imigrația forței de 
muncă calificate2. Cartea albastră este doar primul pas către o strategie europeană privind 
migrația.  În același timp, s-a constatat că integrarea imigranților a avut rezultate diferite. Aici 
politica de coeziune poate să își aducă contribuția prin formare și organizare (ca Centrul 
economic germano-turc de la Manngeim).

5. În abordarea provocărilor demografice, creșterea numărului de femeilor active joacă un rol 
                                               
1 A se vedea, de asemenea, (2010/2027(INI)) al Comisiei EMPL
2 De exemplu, potrivit Agenției federale pentru ocuparea forței de muncă, Germania va avea nevoie în următorii 
15 ani de 30 000 - 50 000 de muncitori calificați pe ani din țări terțe. Perspektive 2025 - Fachkräfte für 
Deutschland, Nürnberg 2011 (p. 36f).
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central. În plus, trebuie combătut șomajul din rândul tinerilor. În ceea ce privește persoanele 
în vârstă, este importantă utilizarea cunoștințelor și competențelor acestora (de exemplu, prin 
proiecte de coaching). Nu trebuie să existe nicio discriminare pe motiv de vârstă pe piața 
muncii. Pentru toate aceste măsuri, statele membre pot utiliza fonduri FSE.

6. Pentru a găsi răspunsuri la provocările schimbărilor demografice, raportoarea consideră că 
este important ca acestea să fie analizate din punct de vedere statistic. În al doilea rând, 
trebuie îmbunătățită coordonarea dintre organismele competente la toate nivelurile și trebuie 
realizate schimburi de cele mai bune practici.

Atunci când definim în acest mod schimbările demografice și când găsim soluții atât la nivel 
european, când și la nivel național și regional, acestea nu vor mai reprezenta o amenințare, ci 
o oportunitate pentru Europa.


