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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Constata os efeitos da recessão global nas finanças públicas e na economia em geral; 
considera, além disso, que uma população em envelhecimento, conjugada com uma taxa 
de natalidade em declínio na Europa, representa uma alteração demográfica fundamental, 
a qual exigirá a reforma dos sistemas sociais e orçamentais da Europa, incluindo os 
sistemas de pensões, que preste uma assistência adequada às gerações mais idosas e, ao 
mesmo tempo, evite a acumulação do ónus da dívida sobre as gerações mais jovens; 
encoraja à reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, para que os Estados-Membros 
cumpram a obrigação de tornar os seus sistemas de pensões mais sustentáveis;

2. Observa que muitas questões relativas às alterações demográficas na sociedade são da 
exclusiva competência dos Estados-Membros e que não existe uma competência 
comunitária de âmbito geral para o estabelecimento de disposições europeias a fim de 
abordar a questão das alterações demográficas; reconhece a necessidade de cada 
Estado-Membro tomar medidas, a fim de garantir que as suas finanças públicas sejam 
sustentáveis e de que possam gerir adequadamente as alterações demográficas;

3. Assinala que, nos últimos anos, vários têm sido os métodos utilizados de contabilidade 
intergeracional que fazem projecções sobre a evolução da dívida pública para as próximas 
décadas e sobre os custos implícitos para as futuras gerações, métodos esses que realçam 
os indicadores do défice de sustentabilidade, por exemplo, o saldo primário necessário, 
que representa o saldo orçamental estrutural necessário para garantir a sustentabilidade 
das finanças públicas;

4. Exorta a Comissão a fornecer uma contabilidade intergeracional contínua, que inclua 
estimativas sobre os futuros níveis de endividamento e os défices de sustentabilidade das 
finanças públicas dos Estados-Membros, e a publicar os resultados de uma forma que seja 
de fácil acesso e compreensão;

5. Assinala que as actuais projecções da dívida são alarmantes e que farão recair um elevado 
ónus de dívida sobre as futuras gerações, pelo que apela aos Estados-Membros para que 
cortem os seus défices estruturais primários e se orientem rumo a um rácio de dívida 
sustentável;

6. Recomenda aos Estados-Membros que apresentem medidas tendentes a incrementar a 
produtividade geral, e em especial a produtividade na prestação de serviços sociais, 
incluindo serviços de saúde e de prestação de assistência às pessoas idosas;

7. Assinala que, se todos os anos de esperança de vida ganhos forem vividos em condições 
de saúde e não de doença, o défice de sustentabilidade das finanças públicas seria, de 
acordo com algumas estimativas, inferior em 1,5 % do PIB, pelo que se reveste da maior 
importância prevenir os problemas de saúde e tratá-los de forma precoce;
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8. Salienta a necessidade de incentivar o sistema de pensões privadas e de garantir que, de 
um modo geral, as pensões do sector público não sejam mais generosas, tanto em termos 
de contribuições como de prestações, do que as pensões comparáveis do sector privado; 
observa que os fundos de pensões do sector privado terão um papel importante na 
diminuição dos encargos futuros com o pagamento das pensões públicas; realça a 
necessidade de substituir o sistema financiado por repartição por sistemas de 
capitalização; 

9. Manifesta a sua apreensão pelo facto de muitos Estados-Membros não terem logrado 
reformar os seus sistemas de pensões; exorta a Comissão a apresentar uma análise da 
situação em todos os Estados-Membros que sublinhe os riscos a longo prazo para cada 
Estado-Membro;

10. Solicita que as responsabilidades não cobertas relativas ao pagamento de pensões do 
sector público sejam tornadas visíveis em toda a sua dimensão, incluindo-as no rácio da 
dívida pública em relação ao PIB;

11. Realça a necessidade de que os Estados-Membros aumentem a participação no mercado 
de trabalho através de horários de trabalho flexíveis, da promoção do trabalho a tempo 
parcial e do teletrabalho;

12. Incentiva os Estados-Membros a apoiarem as famílias no âmbito dos seus sistemas fiscais 
e de prestações e a promoverem a prestação de serviços de acolhimento de crianças às 
famílias com crianças pequenas;

13. Exorta os Estados-Membros a suprimirem todos os desincentivos, designadamente em 
termos de impostos e pensões, para que as pessoas de mais idade continuem a trabalhar 
após a idade da reforma, e encoraja ao estabelecimento de mecanismos e incentivos 
eficazes de apoio, já que o impacto do envelhecimento depende da taxa de emprego e do 
número médio de horas de trabalho;

14. Entende que, face à evolução demográfica, existe um grande potencial para desenvolver 
empregos sustentáveis e decentes no domínio da saúde e da assistência social



AD\821368PT.doc 5/5 PE441.298v03-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 13.9.2010

Resultado da votação final +:
–:
0:

18
15
3

Deputados presentes no momento da 
votação final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George 
Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, 
Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Sven 
Giegold, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, 
Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez 
Presedo, Edward Scicluna, Peter Skinner, Kay Swinburne, Marianne 
Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, 
Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Philippe Lamberts, Olle 
Ludvigsson, Zoran Thaler


