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Въпрос с искане за устен отговор O-000041/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Simona Baldassarre (ID), Romana Tomc (PPE), Marco Zullo (Renew), Helmut Geuking (PPE), 
Karlo Ressler (PPE), Daniel Buda (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Sunčana Glavak (PPE), 
Miriam Lexmann (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Ivan Štefanec (PPE), 
Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Annalisa Tardino (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR), Raffaele Stancanelli (ECR), Álvaro Amaro (PPE), Pascal Arimont (PPE), Franc 
Bogovič (PPE), György Hölvényi (PPE), Adam Jarubas (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), 
Georgios Kyrtsos (PPE), Eva Maydell (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Dan-Ştefan 
Motreanu (PPE), Emil Radev (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Loránt Vincze (PPE), Theodoros 
Zagorakis (PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Željana Zovko (PPE), Elisabetta Gualmini (S&D), 
Sandro Gozi (Renew), Susana Solís Pérez (Renew), Matteo Adinolfi (ID), Alessandra Basso (ID), 
Marco Campomenosi (ID), Massimo Casanova (ID), Francesca Donato (ID), Valentino Grant 
(ID), Elena Lizzi (ID), Luisa Regimenti (ID), Stefania Zambelli (ID), Marco Zanni (ID), Jorge 
Buxadé Villalba (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Nicola Procaccini (ECR), Vincenzo Sofo (ECR), 
Beata Szydło (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Andor Deli (NI), Kinga Gál (NI), Edina Tóth (NI)

Относно: Предлагане на стратегия на ЕС за демографията

Понастоящем ЕС е изправен пред много демографски предизвикателства. Според 
Европейската комисия 30,3% от европейското население се очаква да бъде на възраст 65 
години или повече до 2070 г. (в сравнение с 20,3% през 2019 г.). Според Евростат, през 2019 г. 
общият коефициент на раждаемост в ЕС е бил 1,53, с постоянна тенденция за намаляване на 
този коефициент, който е далеч под нивото на раждаемост, което се разглежда като ниво за 
естествено демографско заместване в развитите страни (2,1 раждания на жена). Според 
проучване, озаглавено „Демографски перспективи за ЕС "1, съставът на домакинствата оказва 
пряко влияние върху риска от бедност. Рискът от бедност възниква от момента, в който има 
деца, за които трябва да се полагат грижи вкъщи, и се увеличава с броя на децата. Наличието 
на едно или няколко деца обикновено води до повече разходи за семейството, а по този начин 
– и до по-висок риск от бедност за неговите членове. Освен това редица региони на ЕС са 
изправени пред проблема с ускорения спад на населението и изтичането на мозъци поради 
липсата на възможности за развитие на местно ниво. ЕС рискува да представлява все по-
намаляващ процент от световното население и от БВП, тъй като пандемията от Covid-19 
изостри тези негативни тенденции, засягайки икономическите и социалните очаквания на 
младите хора и семействата. Както заместник-председателят на Комисията Дубравка Шуйца 
наскоро заяви „за ЕС демографският спад означава застаряващо население, ниска 
раждаемост и намаляване на населението в трудоспособна възраст. Тези промени оказват 
значително въздействие върху нашата икономика, върху нашата социална политика и политика 
на заетост, върху публичните финанси и териториалното сближаване". Затова бихме искали да 
отправим следните въпроси към Комисията: 

1. Готова ли е Комисията да предложи стратегия на ЕС за демографията, която да развива 
концепцията за „икономика на благосъстоянието“ за семействата, като по този начин се 
насърчава солидарността между поколенията, под формата на дългосрочна инвестиция за 
устойчиво и цялостно развитие?

2. Как Комисията инвестира за гарантиране на участието на жените и младите хора на 
пазара на труда и за постигането на по-добро равновесие между професионалния и 
семейния живот?

3. Проучва ли Комисията начини за справяне със ситуацията, свързана с намаляването на 
населението и изтичането на мозъци, което води до последваща липса на инвестиции за 
инфраструктура и услуги и до опустяването на някои региони на ЕС?

1 Европейски парламент, Генерална дирекция за парламентарни изследвания, Служба за проучвания за 
членовете на ЕП, 25 март 2021 г.
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4. Как Комисията ще информира и образова гражданите по въпросите на демографията, като 
подчертава значението на справедливостта между поколенията?

5. Какво може да направи Комисията, за да подобри споделянето на най-добри практики 
между държавите членки в областта на семейните политики?

Внесен: 7.6.2021

Краен срок: 8.9.2021


