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Declarație scrisă, prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de 
procedură, referitoare la viitorul demografic al Europei și provocările îmbătrânirii și ale 
depopulării1

1. Una dintre principalele provocări cu care ne confruntăm la nivel continental este 
îmbătrânirea treptată a populației și depopularea unor numeroase regiuni din UE.

2. Această criză demografică afectează vitalitatea economică și sustenabilitatea 
continentului, supraviețuirea modelului nostru social, precum și coeziunea socială și 
teritorială a Uniunii; această criză este însoțită, în general, de creșterea nivelului șomajului 
și a sărăciei, ceea ce afectează temeliile coeziunii europene.

3. În conformitate cu articolul 174 din TFUE, obiectivul politicii UE de coeziune este 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în 
urmă a regiunilor defavorizate, acordând o atenție specială regiunilor afectate de 
handicapuri geografice sau demografice severe; Rezoluția Parlamentului din 15 noiembrie 
2011 referitoare la schimbările demografice și la consecințele acestora asupra viitoarei 
politici de coeziune a UE2 și Rezoluția Parlamentului din 21 februarie 20083 și Rezoluția 
Parlamentului din 23 martie 20064 referitoare la viitorul demografic al Europei au 
subliniat deja această chestiune.

4. Prin urmare, Comisia este invitată să îmbunătățească eficiența politicii de coeziune a UE, 
prin dezvoltarea unui plan strategic de creștere a populației UE, care să implice statele 
membre și regiunile.

5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.
2 JO C 153 E, 31.5.2013, p. 9.
3 JO C 184 E, 6.8.2009, p. 75.
4 JO C 292 E, 1.12.2006, p. 131.


