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Stimate Domnule Președinte,
Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Cartea verde
privind îmbătrânirea populației — Promovarea solidarității și a responsabilității între
generații {COM (2021) 50 final}.
Comisia are plăcerea de a primi reflecțiile Camerei Deputaților cu privire la Cartea verde
privind îmbătrânirea populației și va lua în considerare contribuția acesteia în cadrul
acțiunilor ulterioare consultării publice cu privire la Cartea verde.
Cartea verde a lansat o amplă dezbatere publică privind îmbătrânirea populației, ținând
seama atât de provocările cu care se confruntă societatea în curs de îmbătrânire, cât și de
noile oportunități. Competențele de abordare a efectelor îmbătrânirii le revin, în mare
măsură, statelor membre, dar UE poate contribui la identificarea principalelor probleme și
tendințe și poate sprijini acțiunile care abordează impactul îmbătrânirii populației la nivel
național, regional și local. Întrucât schimbările demografice au un impact diferit asupra
diferitelor regiuni și zone locale, statele membre sunt cele mai în măsură să ia măsuri
adaptate la situația specifică de la nivel regional și local.
Comisia ar dori să informeze cu privire la unele dintre inițiativele sale în acest domeniu,
legate de aspectele semnalate de Camera Deputaților.
În ceea ce privește situația specifică a zonelor rurale și îndepărtate, până la jumătatea
anului 2021, o viziune pe termen lung pentru zonele rurale va analiza perspectivele pentru
cetățenii din zonele rurale și comunitățile acestora având în vedere realitățile în schimbare și
oferindu-le, în același timp, diverse opțiuni de dezvoltare durabilă. Fondurile UE pot sprijini
deja statele membre pentru a răspunde schimbărilor demografice la nivel regional și local, în
special în zonele rurale.
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La 4 martie 2021, Comisia a prezentat un plan de acțiune privind punerea în aplicare a
Pilonului european al drepturilor sociale. Pilonul, proclamat în comun de Parlamentul
European, Consiliu și Comisie în 2017, include o serie de principii legate de domeniile
afectate de îmbătrânire, cum ar fi veniturile și pensiile pentru limită de vârstă, îngrijirea pe
termen lung, asistența medicală, incluziunea persoanelor cu handicap, protecția socială,
echilibrul dintre viața profesională și cea privată și educația, formarea și învățarea pe tot
parcursul vieții. Planul de acțiune va contribui la transpunerea în realitate a principiilor
Pilonului social, ca efort comun al instituțiilor UE, al autorităților naționale, regionale și
locale, al partenerilor sociali și al societății civile.
În ceea ce privește cooperarea și schimbul de practici la nivelul UE, există inițiative cu
privire la diverse aspecte relevante. De exemplu, în cadrul parteneriatului european pentru
inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate se desfășoară activități de
dezvoltare a unor soluții digitale inovatoare pentru o mai bună monitorizare a sănătății și a
asistenței medicale în toate regiunile UE. Un viitor parteneriat al programului Orizont
Europa cu statele membre privind transformarea sistemelor de sănătate și de îngrijire ar
putea sprijini și mai bine schimbul de bune practici la nivel de sisteme.
Programele UE precum Erasmus + continuă să ofere oportunități atât persoanelor fizice, cât
și organizațiilor, inclusiv celor implicate în îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții în
zonele rurale și îndepărtate, precum și celor care promovează sportul și activitățile fizice
pentru toate vârstele.
În ceea ce privește pensiile suplimentare, produsul paneuropean de pensii personale este un
sistem voluntar de pensii personale care urmează să fie pus în aplicare în 2022. Acesta va
oferi cetățenilor o posibilitate suplimentară de economisire pentru pensie.
Comisia speră că aceste precizări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaților și
așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.
Cu deosebită considerație,
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