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Declaração escrita, apresentada nos termos do artigo 123.º do Regimento, sobre o futuro 
demográfico da Europa e os desafios do envelhecimento e da despovoação1

1. O envelhecimento progressivo da população e o fenómeno da despovoação em muitas 
regiões da UE constituem desafios cruciais que o nosso continente enfrenta;

2. A crise demográfica está a afetar a vitalidade económica e a sustentabilidade do 
continente, a sobrevivência do nosso modelo social e a coesão social e territorial da 
própria UE. Esta situação faz-se geralmente acompanhar do aumento do desemprego e da 
pobreza, o que está a abalar os fundamentos em que se alicerça a coesão europeia;

3. Nos termos do artigo 174.º do TFUE, o objetivo da política de coesão da UE consiste em 
reduzir as disparidades de desenvolvimento entre as regiões e o atraso das regiões mais 
desfavorecidas, prestando particular atenção às regiões que enfrentam limitações 
geográficas ou demográficas graves. Esta questão já foi destacada nas resoluções do 
Parlamento de 15 de novembro de 2011 sobre as alterações demográficas e respetivas 
consequências para a futura política de coesão da UE2, e de 21 de fevereiro de 20083 e de 
23 de março de 20064 sobre o futuro demográfico da Europa;

4. A Comissão é, por isso, instada a melhorar a eficácia da política de coesão da UE 
mediante o desenvolvimento de um plano estratégico destinado a dar um impulso à 
população da UE, com a participação dos Estados-Membros e das regiões;

5. A presente declaração, com a indicação do nome dos respetivos signatários, é transmitida 
ao Conselho e à Comissão.

1 Nos termos do artigo 136.º, n.os 4 e 5, do Regimento do Parlamento Europeu, uma declaração, se tiver recolhido 
a assinatura da maioria dos membros que compõem o Parlamento, é publicada na ata, com a indicação do nome 
dos respetivos signatários, e transmitida aos seus destinatários, sem vincular o Parlamento.
2 JO C 153 E de 31.5.2013, p. 9.
3 JO C 184 E de 6.8.2009, p. 75.
4 JO C 292 E de 1.12.2006, p. 131.


