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SUGESTÕES

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

1. Observa que as projecções demográficas sobre os índices de dependência dos idosos 
indicam uma polarização crescente entre regiões, uma vez que, em 2020, em 40 regiões, 
o índice será, no mínimo, de 25% acima da média da UE, criando sérios desafios, não só 
aos sistemas de saúde e pensões, mas também aos cuidados prestados aos idosos, à 
adequação e à formação de trabalhadores, bem como muitos outras questões sociais; 

2. Observa que o envelhecimento da população europeia encobre importantes 
desigualdades regionais; faz notar que, como os dados nacionais relativos às evoluções 
demográficas escondem realidades locais diversas, é por vezes muito difícil identificar 
as necessidades em termos de infra-estruturas e de transferências financeiras por parte 
do governo central; insta a Comissão a contribuir para a melhoria da qualidade e da 
fiabilidade dos dados e das estatísticas fornecidas relativamente às tendências 
demográficas;

3. Observa que uma expectativa de vida mais longa, os níveis reduzidos de fertilidade e os 
movimentos migratórios provocaram uma alteração demográfica com uma variação 
territorial significativa por toda a Europa, com enormes diferenças entre 
Estados-Membros, entre regiões, entre cidades e, em alguns casos, dentro das próprias 
cidades;

4. Considera que o prolongamento da esperança de vida é um factor positivo e que assim 
deve ser considerado; exorta, por conseguinte, a UE a garantir que os Estados-Membros 
asseguram que os pensionistas, em especial, aqueles que se encontram em risco 
iminente de pobreza, sem capacidade financeira de adquirir uma casa ou, 
inclusivamente, sem possibilidade de cuidarem de si próprios, não caiam na pobreza;

5. Considera que a recente crise económico-financeira deteriorou ainda mais a situação no 
que se refere às tendências demográficas na Europa, tornando mais difícil encontrar 
uma solução para o problema;

6. Reconhece, no entanto, que a migração oferece, em especial às regiões que 
experimentam saídas líquidas de pessoas, a oportunidade de conter o impacto negativo 
das alterações demográficas e exorta, por conseguinte, os Estados-Membros a 
reconhecerem a integração das pessoas migrantes como uma medida política de 
importância estratégica;

7. Observa que fazer face à evolução demográfica será de vital importância para a 
concretização das metas da Estratégia UE 2020 no plano do crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo; neste contexto, o envelhecimento deve ser encarado como uma 
oportunidade e não como um problema, devendo os fundos estruturais proporcionar a 
oferta de possibilidades aos Estados-Membros, às regiões e às cidades;
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8. Realça que a alteração demográfica, em especial o envelhecimento da população, tem 
um impacto claro na oferta de infra-estruturas sociais, tais como os sistemas de pensões, 
os cuidados médicos e a saúde, incumbindo às autoridades regionais corresponder à 
evolução da procura variável dos diferentes grupos populacionais;

9. Considera que têm de existir indicadores que complementem os valores do PIB 
enquanto critérios de atribuição de fundos no âmbito da futura política de coesão da UE 
e, em especial, do ponto de vista das alterações demográficas e do rácio de dependência 
dos idosos;  salienta, porém, a importância de outros indicadores sociais neste contexto 
e faz notar que muitos indicadores importantes se encontram elencados no parecer da 
comissão EMPL sobre o relatório “PIB e mais além – medir o progresso num mundo 
em mudança” (2010/2088(INI), para que seja possível responder aos desafios da Europa 
de forma mais eficaz;

10. Considera que o impacto da alteração demográfica em certas regiões é sério e requer 
estratégias diferentes de adaptação, consoante se trate de uma região que recebe fluxos 
migratórios ou de uma região em declínio demográfico; entende que a qualidade de vida 
é definida de maneira distinta nas regiões em declínio, na maioria de natureza rural, e 
nas regiões em crescimento demográfico, onde, por isso, considera que são necessárias 
estratégias de apoio diferentes;

11. Salienta que o Fundo Social Europeu deve ser considerado como um recurso essencial 
de apoio a oportunidades de formação para o aumento de emprego, a reorientação 
profissional e a inclusão social de mulheres, jovens e idosos; solicita a utilização de 
todo o potencial do FSE nesta questão;

12. Salienta que todas as regiões, incluindo as regiões de emigração líquida, têm um 
potencial específico numa série de campos; insta os Estados-Membros a darem 
prioridade, nas suas medidas, a estratégias que possibilitem que essas regiões explorem 
plenamente o seu potencial de desenvolvimento próprio, pois a experiência demonstra 
que, desta forma, se podem estimular os agentes económico-sociais a nível local e 
regional e, consequentemente, tornar mais atraentes as regiões com maior índice de 
saídas líquidas de pessoas, conseguindo, assim, inverter as tendências migratórias; 
destaca, neste contexto, a importância do FSE para a política de coesão e solicita a 
criação de programas integrados ao nível regional para que haja uma melhor 
coordenação entre o FEDER, o FSE e a PAC, tornando possível atender às necessidades 
das zonas rurais de forma eficaz, e considera que toda a política de coesão deve ter uma 
perspectiva orientada para a obtenção de resultados em matéria de desenvolvimento 
sustentável, erradicação da pobreza, competitividade, emprego e de outros objectivos da 
Estratégia Europa 2020; apela a que a política de coesão seja subordinada a uma 
abordagem orientada para os resultados e estabeleça objectivos mensuráveis e 
indicadores de resultados que permitam uma avaliação contínua;  solicita a avaliação e o 
controlo dos resultados alcançados através das atribuições do FSE;

13. No âmbito do quadro de trabalho do FSE, solicita melhorias nas condições e na 
capacidade de trabalho para as pessoas mais idosas e que os incentivos sejam 
concedidos por mais tempo do que o actualmente previsto; apela à organização de mais 
acções de formação contínua para os trabalhadores, a fim de satisfazer as contínuas 



AD\865071PT.doc 5/9 PE454.444v03-00

PT

mudanças das necessidades da vida profissional, e insta a que se apoie os empresários 
mais velhos;

14. Entende que as verbas do FSE devem ser utilizadas para apoiar o desenvolvimento de 
serviços de prestação de cuidados, incluindo a assistência de longa duração aos idosos, 
como um novo sector potencial do mercado de serviços, bem como um meio para 
alcançar uma maior taxa de emprego, em particular, entre as mulheres que trabalham 
neste sector;

15. Propõe que seja feita uma melhor utilização das oportunidades oferecidas pelo FSE, de 
forma a disponibilizar o capital social local aos serviços mais próximos da população, 
para que, desta maneira, se possa ter em conta as necessidades particulares dos idosos, 
permitindo-lhes levar uma vida mais independente durante o máximo período de tempo 
possível; salienta, ainda, que as regiões que experimentam fluxos de saída migratórios 
líquidos necessitam de tomar medidas para manter, em grande medida, um equilíbrio 
demográfico natural, incluindo, em particular, a garantia das disposições sobre cuidados 
infantis, infra-estruturas educacionais atractivas e acesso universal a outros serviços de 
interesse geral;

16. Solicita a criação de condições favoráveis para empresas, em particular para as PME, 
através da adopção e adaptação de produtos e processos inovadores;

17. Considera que devem ser incentivadas as articulações entre as instituições de 
investigação e os representantes do mundo empresarial;

18. Considera que não deveriam existir na Europa regiões periféricas em termos de apoios 
sociais e de economia e que, para esse efeito, devem ser aplicadas várias políticas e 
medidas, tais como uma política que incentive os jovens a permanecer na sua região de 
origem ou a deslocar-se para a periferia e que permita também a subsistência das 
pessoas que ali vivem; observa que, em regiões com fluxos migratórios de diminuição 
líquida de habitantes, certos conceitos de infra-estrutura social inovadora e 
descentralizada, juntamente com um elevado grau de cidadania activa, melhoraram a 
qualidade de vida, assumindo-se como factores que reforçam a estabilidade económica, 
também entre os jovens; considera que as economias e as estruturas regionais devem ser 
renovadas com antecedência, para que possam fazer face de forma eficiente ao impacto 
do envelhecimento da população e ser utilizadas como regiões-piloto para experimentar 
e financiar a aplicação de soluções inovadoras para os problemas regionais causados 
pela rápida evolução demográfica, tendo presente que a inovação social e dos serviços 
são necessárias em vários domínios, nomeadamente:

– conciliar a da vida familiar e profissional, incluindo o apoio financeiro e a 
existência de infra-estruturas adequadas, bem como o reconhecimento do trabalho 
de assistência e cuidado;

– apoiar o emprego de pessoas idosas através de uma maior flexibilidade nas 
relações laborais;

– pôr fim à marginalização das regiões e fomentar o desenvolvimento das regiões 
mais atrasadas;
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– garantir uma prestação adequada, altamente qualificada e universal de serviços de 
interesse geral, incluindo serviços de prestação de cuidados aos idosos, pois o 
acesso universal a serviços sociais é um direito fundamental e há que defender o 
princípio de solidariedade também quando temos de fazer face a desequilíbrios 
demográficos;

– aumentar a produtividade dos serviços de saúde e de prestação de cuidados aos 
idosos através do recurso às TIC;

– manter a população idosa saudável, activa, capaz de viver na sua casa e mobilizar 
o potencial dos trabalhadores mais idosos, dos empresários e dos voluntários, 
promovendo a sua empregabilidade, formação e educação; assegurar a 
participação económica e o desenvolvimento de competências (por exemplo, 
através da formação) de uma população idosa através de uma reforma profunda da 
gestão das carreiras profissionais dos trabalhadores a partir dos 50 anos que, 
actualmente, são muitas vezes discriminados nos procedimentos de selecção, pelo 
acesso inadequado à formação e, inclusive, a novas habilitações e tecnologias, 
assim como pela ausência de reconhecimento da experiência adquirida;

– os Estados-Membros devem tomar medidas práticas para assegurar um 
envelhecimento saudável, nomeadamente, garantindo a igualdade de acesso de 
todos os cidadãos aos cuidados básicos de saúde e melhorando a qualidade e a 
segurança dos tratamentos médicos;

– responder às fases do processo de envelhecimento dos idosos, proporcionando, 
simultaneamente, a educação, as habilitações e a formação indispensáveis à 
salvaguarda da inclusão social das pessoas mais idosas e garantir que os grupos 
mais vulneráveis, tais como os migrantes, as pessoas com deficiências e os idosos 
possam participar em formações para melhorar o seu acesso às TIC;

– incentivar a migração interna, a fim de atender às necessidades dos mercados de 
trabalho regionais, pois a alta qualificação dos migrantes pode ser de vital 
importância para alguns sectores da economia regional;

19. Acolhe favoravelmente, neste contexto, a proposta da Comissão para uma Parceria 
sobre o Envelhecimento Activo e Saudável, a qual pode fornecer a coordenação para o 
desenvolvimento das inovações acima descritas; apela a que o orçamento de coesão seja 
mais flexível do que o actual, para que seja possível aplicar novas ideias e abordagens e 
incentivar novas experiências e riscos;

20. Observa que, durante o actual período de programação, a política regional e estrutural se 
baseia em programas específicos de financiamentos e considera que, durante o próximo 
ciclo de programação, as acções de financiamento estrutural devem ser integradas num 
único documento de programação ao nível regional apropriado;

21. Chama a atenção para a necessidade de se efectuarem gastos públicos com a primeira 
infância e com as famílias numerosas, nomeadamente para facultar estruturas de 
acolhimento infantil e a protecção das mães solteiras e das famílias monoparentais, que 
estão particularmente em risco de exclusão social, isolamento e pobreza; salienta que 
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esses serviços são de interesse geral e que contribuem para a criação de emprego e para 
o desenvolvimento da economia local; insta a Comissão a valorizar os exemplos das 
práticas de excelência existentes em certas regiões de determinados Estados-Membros;

22. Recomenda, por conseguinte, a combinação entre o investimento público e privado no 
sector da educação e no sistema de ensino pré-escolar;

23. Salienta que o acesso adequado a serviços de assistência às crianças, aos idosos, pessoas 
com deficiências e pessoas com outros tipos de dependência é fundamental para 
permitir a participação plena e igualitária de homens e mulheres no mercado de 
trabalho, o que terá um impacto sobre o nível de cuidados informais disponíveis;

24. Realça a importância da intervenção activa dos poderes públicos, nomeadamente 
através da prestação de serviços sociais de interesse geral (SSIG), para ajudar as 
famílias e as crianças jovens e também para proporcionar instalações e cuidados para os 
idosos e todas as pessoas dependentes;

25. Salienta que, em regiões em declínio, o sector do voluntariado e as redes sociais 
contribuem de forma significativa para responder às necessidades da população local, 
mas não podem substituir o papel essencial desempenhado pelas autoridades públicas na 
prestação de serviços de interesse geral nas regiões; considera que esta cidadania activa 
deve ser reconhecida e apoiada, assim como se devem apoiar e reconhecer os 
organismos envolvidos, tais como os parceiros da política regional; sublinha que estes 
factores fazem avançar processos de aprendizagem que habilitam uma região a enfrentar 
os desafios da mudança demográfica;

26. Insta os Estados-Membros a reformar os seus sistemas fiscais, de forma a assegurar que 
as pessoas com interrupções na história laboral devido a responsabilidades pessoais de 
cuidado de menores ou de idosos não sejam prejudicadas em termos de prestações da 
segurança social e de pensão;

27. Apela a que as futuras regras do FSE sejam mais simples de gerir e, como tal, permitam 
às pequenas organizações beneficiar mais do fundo e desenvolver e administrar 
projectos sociais inovadores; insta a Comissão a aumentar, no âmbito do futuro FSE, o 
fundo para projectos-piloto transnacionais a nível da UE para as questões sociais e de 
emprego, com a finalidade de facilitar a cooperação inovadora regional, transfronteiras 
e macro-regional, a fim de responder aos desafios comuns decorrentes das alterações 
demográficas;

28. Recomenda que os Estados-Membros e a Comissão criem “sites” de fácil utilização para 
os utentes, de molde a permitir que a generalidade dos cidadãos possa verificar o 
destino dos fundos de coesão da UE e o que se está a obter através deles.

29. Apela à sensibilização da contribuição potencial dos grupos de população mais 
vulneráveis para o reforço das regiões como fonte de coesão social;

30. Apela a uma maior cooperação entre a Comissão Europeia e os institutos nacionais de 
estatística, que fornecem informação sobre vários aspectos, incluindo as estatísticas da 
população e dos movimentos migratórios, de forma a examinar os dados e a analisar as 
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tendências de evolução demográfica, contribuindo, assim, para uma atribuição mais 
eficiente dos fundos em toda a Europa, de acordo com capacidades e necessidades 
específicas;
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