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Przedmiot: Propozycja unijnej strategii na rzecz demografii

UE stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami demograficznymi. Komisja Europejska prognozuje, że do 
2070 r. 30,3% ludności Europy będzie miało co najmniej 65 lat (w porównaniu z 20,3% w 2019 r.). 
Według Eurostatu w 2019 r. współczynnik dzietności ogólny w UE wynosił 1,53, przy stałej tendencji 
spadkowej. Oznacza to, że był on znacznie poniżej współczynnika dzietności umożliwiającego 
zastępowalność pokoleń w krajach rozwiniętych (2,1 dziecka na kobietę). Zgodnie z badaniem 
zatytułowanym „Prognoza demograficzna dla Unii Europejskiej”1 skład gospodarstwa domowego ma 
bezpośredni wpływ na ryzyko ubóstwa. Zagrożenie ubóstwem pojawia się, gdy rodzą się dzieci, i 
wzrasta wraz z ich liczbą. Posiadanie dziecka lub kilkorga dzieci zazwyczaj pociąga za sobą wyższe 
koszty dla rodziny, a zatem wiąże się z większym ryzykiem ubóstwa jej członków. Ponadto ze 
względu na brak lokalnych możliwości rozwoju w niektórych regionach UE następuje przyspieszony 
spadek liczby ludności i drenaż mózgów. Istnieje ryzyko, że UE będzie reprezentować coraz mniejszy 
odsetek ludności i PKB na świecie, ponieważ pandemia COVID-19 zaostrzyła te negatywne 
tendencje, wpływając na gospodarcze i społeczne oczekiwania młodych ludzi i rodzin. 
Wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica stwierdziła niedawno, że w przypadku UE spadek 
demograficzny oznacza starzenie się społeczeństwa, niski współczynnik urodzeń i obniżenie liczby 
ludności w wieku produkcyjnym. Dodała, że zmiany te mają istotny wpływ na naszą gospodarkę, 
politykę społeczną, politykę zatrudnienia, finanse publiczne i spójność terytorialną. Dlatego zwracamy 
się do Komisji Europejskiej z następującymi pytaniami: 

1. Czy Komisja jest skłonna zaproponować unijną strategię na rzecz demografii, rozwijającą 
koncepcję „gospodarki dobrobytu” dla rodzin, a tym samym promować solidarność 
międzypokoleniową, w ramach długoterminowej inwestycji na rzecz zrównoważonego i 
holistycznego rozwoju?

2. W jaki sposób Komisja inwestuje w udział kobiet i młodzieży w rynku pracy oraz w 
skuteczniejsze godzenie życia rodzinnego i zawodowego?

3. Czy Komisja zastanawia się, jak rozwiązać problemy spadku liczby ludności i drenażu mózgów, 
które powodują brak inwestycji w infrastrukturę i usługi oraz pustynnienie niektórych regionów 
UE?

4. W jaki sposób Komisja będzie informować i uczyć obywateli o demografii, podkreślając 
znaczenie sprawiedliwości międzypokoleniowej?

1 Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Analiz Parlamentarnych, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów, 25 
marca 2021 r.
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5. Co Komisja mogłaby zrobić, aby usprawnić wymianę najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi w odniesieniu do polityki rodzinnej?
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