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Θέμα: Προώθηση μιας δημογραφικής στρατηγικής της ΕΕ

Η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα πολλές δημογραφικές προκλήσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το 30,3% του ευρωπαϊκού πληθυσμού προβλέπεται να είναι ηλικίας 65 ετών ή 
μεγαλύτερης έως το 2070 (έναντι 20,3% το 2019). Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το 2019 το 
συνολικό ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ ήταν 1,53 με σταθερή πτωτική τάση, πολύ κάτω από το 
ποσοστό γονιμότητας που θεωρείται ως το επίπεδο αναπλήρωσης στις ανεπτυγμένες χώρες (2,1 
γεννήσεις ανά γυναίκα). Σύμφωνα με τη Δημογραφικές Επισκόπηση για την ΕΕ1, η σύνθεση των 
νοικοκυριών έχει άμεσο αντίκτυπο στον κίνδυνο φτώχειας. κίνδυνος φτώχειας εμφανίζεται όταν 
υπάρχουν στο σπίτι παιδιά που χρειάζονται φροντίδα, και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των 
παιδιών. Η απόκτηση ενός ή περισσότερων παιδιών συνεπάγεται γενικά μεγαλύτερο κόστος για την 
οικογένεια και, κατά συνέπεια, συνοδεύεται από υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας για τα μέλη της. 
Επιπλέον, ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ βιώνουν ένα επιταχυνόμενο φαινόμενο μείωσης του 
πληθυσμού και διαρροής εγκεφάλων λόγω έλλειψης αναπτυξιακών ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο. Η 
ΕΕ κινδυνεύει να αντιπροσωπεύει ένα διαρκώς συρρικνούμενο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού και 
του ΑΕγχΠ, δεδομένου ότι η πανδημία Covid-19 έχει επιδεινώσει αυτές τις αρνητικές τάσεις, 
επηρεάζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές προσδοκίες των νέων και των οικογενειών. Όπως 
δήλωσε πρόσφατα η αντιπρόεδρος Dubravka Šuica, για την ΕΕ η δημογραφική μείωση σημαίνει 
«γήρανση του πληθυσμού, χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και μείωση του πληθυσμού σε ηλικία 
εργασίας. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία μας, τις κοινωνικές πολιτικές μας 
και τις πολιτικές απασχόλησης, τα δημόσια οικονομικά και την εδαφική συνοχή». Ερωτάται επομένως 
η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να καταθέσει μια δημογραφική στρατηγική της ΕΕα, αναπτύσσοντας την έννοια της 
«οικονομίας της ευημερίας» για τις οικογένειες και προωθώντας έτσι την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών, σε μια μακροπρόθεσμη επένδυση για βιώσιμη και ολιστική ανάπτυξη;

2. Πώς επενδύει στη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας και στην 
επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής;

3. Διερευνά η Επιτροπή τρόπους για να αντιμετωπιστούν η μείωση του πληθυσμού και η διαρροή 
εγκεφάλων, οι οποίες οδηγούν σε έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες και στην 
απερήμωση ορισμένων περιφερειών της ΕΕ;

4. Πώς θα ενημερώσει και θα εκπαιδεύσει του πολίτες για τα δημογραφικά ζητήματα, τονίζοντας τη 
σημασία της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών;

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Υπηρεσία Έρευνας για 
τους Βουλευτές, 25 Μαρτίου 2021.
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5. Τι θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή για να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των οικογενειακών πολιτικών;
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