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Vec: Predloženie stratégie EÚ v oblasti demografie

EÚ v súčasnosti čelí mnohým demografickým výzvam. Európska komisia odhaduje, že do roku 2070 
bude 30,3% európskej populácie vo veku 65 alebo viac rokov (v porovnaní s 20,3% v roku 2019). Z 
údajov Eurostatu vyplýva, že v roku 2019 bola celková miera plodnosti v EÚ 1,53 s konštantne 
klesajúcou tendenciou, čo je výrazne pod mierou plodnosti, ktorá sa v rozvinutých krajinách považuje 
za úroveň umožňujúcu obnovu populácie (2,1 pôrodu na ženu). V štúdii s názvom Demographic 
Outlook for the European Union (Demografické vyhliadky Európskej únie)1 sa uvádza, že zloženie 
domácnosti má priamy vplyv na riziko chudoby. Riziko chudoby sa objavuje spolu s príchodom 
starostlivosti o deti a s počtom detí sa zvyšuje. Jedno alebo viacero detí vo všeobecnosti predstavuje 
pre rodinu vyššie náklady, a teda prináša jej členom vyššie riziko chudoby. Vo viacerých regiónoch 
EÚ okrem toho dochádza k zrýchlenému poklesu počtu obyvateľov a úniku mozgov v dôsledku 
nedostatku miestnych príležitostí na rozvoj. Hrozí, že EÚ bude predstavovať čoraz nižší podiel 
svetovej populácie a HDP, keďže pandémia COVID-19 tieto negatívne trendy zhoršila a ovplyvnila 
hospodárske a sociálne očakávania mladých ľudí a rodín. Ako nedávno uviedla podpredsedníčka 
Dubravka Šuica, demografický pokles v EÚ znamená „starnutie obyvateľstva, nízku pôrodnosť a 
klesajúci počet obyvateľov v produktívnom veku. Tieto zmeny výrazne ovplyvňujú naše hospodárstvo, 
naše sociálne politiky a politiky zamestnanosti, verejné financie a územnú súdržnosť.“ Preto sa 
pýtame Komisie: 

1. Zamýšľa predložiť stratégiu EÚ pre demografiu, ktorá by rozvíjala koncepciu „hospodárstva 
zameraného na dobré životné podmienky“ rodín, a tým podporila solidaritu medzi generáciami, v 
rámci dlhodobých investícií do udržateľného a celostného rozvoja?

2. Ako investuje do účasti žien a mladých ľudí na trhu práce a do dosiahnutia lepšej rovnováhy 
medzi pracovným a rodinným životom?

3. Hľadá Komisia spôsoby, ako riešiť úbytok obyvateľstva a únik mozgov, ktoré vedú k následnému 
nedostatku investícií do infraštruktúry a služieb a k dezertifikácii niektorých regiónov EÚ?

4. Ako bude informovať a vzdelávať občanov o demografii a zdôrazňovať význam medzigeneračnej 
spravodlivosti?

5. Čo by mohla Komisia urobiť na zlepšenie výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi v 
oblasti rodinných politík?

Predložené: 7.6.2021

1 Európsky parlament, generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby, výskumná služba pre 
poslancov, 25. marec 2021.
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