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Subiect: Prezentarea unei strategii a UE privind demografia

În prezent, UE se confruntă cu numeroase provocări demografice. Potrivit Comisiei Europene, se 
preconizează că, până în 2070, 30,3% din populația Europei va fi reprezentată de cetățeni cu vârsta 
de 65 de ani sau mai mult (față de 20,3% în 2019). Potrivit Eurostat, rata totală a fertilității în UE a fost 
de 1,53 în 2019, cu o tendință de scădere constantă, aceasta fiind cu mult inferioară ratei fertilității 
considerate a reprezenta nivelul de înlocuire în țările dezvoltate (2,1 nașteri pentru fiecare femeie). 
Studiul intitulat „Demographic Outlook for the European Union”1 (Perspective demografice pentru 
Uniunea Europeană) furnizează informații potrivit cărora componența gospodăriei are un impact direct 
asupra riscului de sărăcie. Riscul de sărăcie își face apariția de îndată ce într-o familie se nasc copii 
care trebuie îngrijiți, iar acest risc crește odată cu numărul copiilor. Nașterea unui copil sau a mai 
multor copii presupune, în general, costuri mai mari pentru familie și, prin urmare, se asociază cu un 
risc mai ridicat de sărăcie pentru membrii săi. În plus, o serie de regiuni ale UE se confruntă cu un 
declin accelerat al populației și cu un exod al creierelor din cauza lipsei oportunităților de dezvoltare la 
nivel local. Uniunea Europeană riscă să reprezinte, în viitor, o proporție din ce în ce mai scăzută din 
populația și din PIB-ul mondial, având în vedere că pandemia de COVID-19 a exacerbat aceste 
tendințe negative, afectând așteptările tinerilor și ale familiilor pe plan economic și social. După cum a 
afirmat recent vicepreședinta Comisiei, Dubravka Šuica, declinul demografic înseamnă pentru Uniune 
„o populație în curs de îmbătrânire, rate scăzute ale natalității și scăderea populației în vârstă de 
muncă. Aceste schimbări ne afectează în mod semnificativ economia, politicile sociale și de ocupare 
a forței de muncă, finanțele publice și coeziunea teritorială”. Prin urmare, am dori să adresăm 
Comisiei următoarele întrebări: 

1. Este Comisia dispusă să prezinte o strategie a UE pentru demografie, care să dezvolte 
conceptul de „economie a bunăstării” pentru familii, promovând astfel solidaritatea între generații, 
în cadrul efortului de a investi pe termen lung într-o dezvoltare durabilă și holistică?

2. În ce mod investește Comisia în participarea femeilor și a tinerilor pe piața forței de muncă și în 
realizarea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea privată?

3. Încearcă Comisia să exploreze modalități de soluționare a problemei declinului demografic și a 
exodului de creiere, care conduc la o lipsă ulterioară a investițiilor în infrastructură și în servicii, 
precum și la deșertificarea unor regiuni ale UE?

4. Cum intenționează Comisia să informeze și să educe cetățenii cu privire la aspectele 
demografice, punând în evidență importanța echității între generații?

1 Parlamentul European, Direcția Generală Servicii de Cercetare Parlamentară, Serviciul de cercetare pentru 
deputați, 25 martie 2021.
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5. Ce măsuri ar putea lua Comisia pentru a îmbunătăți schimbul de bune practici între statele 
membre în contextul politicilor familiale?
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